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Zakon o elektronskem poslovanju na trgu
(ZEPT)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o elektronskem poslovanju
na trgu (ZEPT)
Razglašam Zakon o elektronskem poslovanju na trgu
(ZEPT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 30. maja 2006.
Št. 001-22-82/06
Ljubljana, dne 7. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU NA TRGU
(ZEPT)
Prvo poglavje
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen zakona)
(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenaša Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja
na notranjem trgu (»Direktiva o elektronskem poslovanju«)
(UL L št. 178 z dne 17. julija 2000, str. 1), s čimer se ureja
elektronsko poslovanje na trgu v obsegu in na način, kakor
ga določa zakon.
(2) Zakon zlasti ureja vprašanja glede sedeža ponudnikov storitev informacijske družbe, komercialnih sporočil,
elektronskih pogodb, odgovornosti posrednikov, kodeksov
ravnanja na področju storitev informacijske družbe, izvensodnega reševanja sporov, sodnega varstva in sodelovanja
med državami članicami.
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(3) Pri vprašanjih elektronskega poslovanja, ki niso urejena s tem zakonom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja
elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
2. člen
(izključitev uporabe tega zakona)
(1) Ta zakon se ne uporablja za:
1. področje obdavčitve,
2. vprašanja, povezana z dogovori in ravnanjem, urejenimi s kartelnim pravom,
3. vprašanja, povezana s storitvami informacijske družbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov, za katere se uporablja zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov ali zakon, ki
ureja elektronske komunikacije in
4. naslednje dejavnosti storitev informacijske družbe:
– dejavnosti notarjev ali podobnih poklicev, če so v neposredni in posebni zvezi z izvajanjem javnih pooblastil,
– zastopanje strank in varovanje njihovih interesov na
sodišču,
– dejavnosti igralništva, pri katerih gre za vložke denarne vrednosti v igrah na srečo, vključno z loterijami in
transakcijami v zvezi s stavami.
(2) Ta zakon se ne uporablja za ukrepe, namenjene
spodbujanju kulturne in jezikovne raznolikosti ter zagotavljanju zaščite pluralizma.

men:

3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji po-

1. »država članica« je država pogodbenica Sporazuma
o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1
z dne 3. januarja 1994, str. 3), z vsemi spremembami;
2. »komercialno sporočilo« je vsaka oblika sporočila,
namenjena neposredni ali posredni promociji blaga, storitev
ali podobe podjetja, organizacije ali osebe, ki opravlja trgov
sko, industrijsko ali obrtno dejavnost ali regulirani poklic, pri
čemer podatki, ki omogočajo neposreden dostop do dejavnosti podjetja, organizacije ali osebe, predvsem ime domene
ali elektronski naslov in sporočila v zvezi z blagom, storitvami
ali podobo podjetja, organizacije ali osebe, ki se zagotavljajo
neodvisno in brez finančnega nadomestila, sami po sebi še
niso komercialno sporočilo;
3. »komisija« je Komisija v skladu s Pogodbo o Evropski
uniji (UL C 325 z dne 24. decembra 2002 UL, prečiščeno besedilo), Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C 325
z dne 24. decembra 2002 UL, prečiščeno besedilo) in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo
(UL C 325 z dne 24. decembra 2002 UL prečiščeno besedilo), z vsemi spremembami;
4. »koordinirano področje« so zahteve, določene v pravnih sistemih držav članic za ponudnike storitev informacijske
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družbe ali storitve informacijske družbe, ne glede na to ali so
splošne narave ali posebej določene; pri tem gre za zahteve,
povezane z začetkom opravljanja teh storitev, na primer za
zahteve glede kvalifikacij, dovoljenj in priglasitev ali zahteve,
povezane z izvajanjem dejavnosti storitev informacijske družbe, na primer zahteve glede obnašanja ponudnika storitev in
glede kakovosti ali vsebine storitve, vključno z zahtevami za
oglaševanje in pogodbam ali zahtevami glede odgovornosti
ponudnika storitve; ne gre pa za zahteve, povezane z blagom
samim, z dobavo blaga in storitvami, ki se ne zagotavljajo
elektronsko;
5. »notranji trg« je ozemlje, za katero velja Sporazum o
ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora;
6. »ponudnik storitev ali ponudnica storitev« (v nadaljnjem besedilu: ponudnik storitev) je vsaka fizična ali pravna
oseba, ki ponuja storitve informacijske družbe;
7. »ponudnik storitve s sedežem ali ponudnica storitev s
sedežem« (v nadaljnjem besedilu: ponudnik storitev s sedežem) je ponudnik, ki dejansko izvaja gospodarsko dejavnost
za nedoločen čas na območju, kjer ima sedež, pri čemer
njegova prisotnost ter uporaba tehničnih sredstev in tehnologij, potrebnih za izvajanje dejavnosti, sami še ne pomenita
ustanovitve sedeža;
8. »potrošnik ali potrošnica« (v nadaljnjem besedilu:
potrošnik) je vsaka fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja
blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti;
9. »prejemnik storitve ali prejemnica storitve« (v nadaljnjem besedilu: prejemnik storitev) je vsaka fizična ali pravna
oseba, ki iz poklicnih ali drugih razlogov uporablja storitev
informacijske družbe, zlasti za iskanje podatkov ali omogočanje dostopa do njih;
10. »regulirani poklici« so tisti poklici oziroma poklicne
dejavnosti, katerih pogoje opravljanja določa zakon ali podzakonski akt;
11. »storitev informacijske družbe« je storitev, ki se
po navadi zagotavlja za plačilo, na daljavo, z elektronskimi
sredstvi in na posamezno zahtevo prejemnika storitev. Pri
tem »na daljavo« pomeni, da se storitev zagotavlja, ne da
bi bili strani navzoči sočasno. »Z elektronskimi sredstvi«
pomeni, da se storitev na začetku pošlje in v namembnem
kraju sprejme z elektronsko opremo za obdelavo, vključno z
digitalnim stiskanjem in za shranjevanje podatkov ter v celoti
pošlje, prenese in sprejme po žici, radiu, optičnih ali drugih
elektromagnetnih sredstvih. »Na posamezno zahtevo prejemnika storitev« pa pomeni, da se storitev zagotavlja s prenosom podatkov na posamezno zahtevo. Storitve informacijske
družbe vključujejo zlasti prodajo blaga ali storitev, dostop do
podatkov ali oglaševanje na svetovnem spletu ter dostop do
komunikacijskega omrežja, prenos podatkov ali shranjevanje
prejemnikovih podatkov v komunikacijskem omrežju.
Drugo poglavje
ELEKTRONSKO POSLOVANJE NA TRGU
4. člen
(načelo izključitve predhodnega dovoljenja)
(1) Za začetek opravljanja in izvajanje dejavnosti storitev informacijske družbe ni treba pridobiti predhodnega
dovoljenja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora ponudnik storitev pridobiti tista dovoljenja, ki se ne nanašajo
posebej in izključno na storitve informacijske družbe ali jih je
treba pridobiti v skladu z drugimi predpisi.
5. člen
(splošna obveznost zagotavljanja podatkov)
(1) Ponudnik storitev mora prejemnikom storitve in pristojnim organom poleg drugih zahtev v zvezi s podatki v
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skladu z veljavnimi predpisi zagotavljati lahek, neposreden
in stalen dostop do:
– podatkov o podjetju in sedežu ponudnika storitev,
– veljavnega elektronskega naslova za hitro in učinkovito komuniciranje,
– matične številke,
– davčne številke,
– podatkov o dovoljenjih iz drugega odstavka prejšnjega člena in pristojnih nadzornih organih,
– pri reguliranih poklicih navedbe poklicnega združenja,
v katero je ponudnik včlanjen, poklicnega naziva in države, v
kateri je bil podeljen naziv, ter napotila k uporabnim poklicnim
pravilom v državi članici, v kateri je registrirana dejavnost, in
načinom dostopa do njih.
(2) Ponudnik storitev mora prejemnikom storitve in pristojnim organom poleg drugih zahtev, v zvezi s podatki v
skladu z veljavnimi predpisi jasno in nedvoumno označiti
ceno storitve ter navesti, ali je v njej vključen davek, stroški
dobave in morebitne druge dajatve.
6. člen
(posebna obveznost zagotavljanja podatkov v zvezi
s komercialnimi sporočili)
(1) Ponudnik storitev lahko pošilja komercialna sporočila, ki so del storitev informacijske družbe, če:
– prejemnik storitve vnaprej soglaša s pošiljanjem,
– je komercialno sporočilo kot tako jasno razpoznavno,
– je nedvoumno navedena fizična ali pravna oseba, v
imenu katere je komercialno sporočilo poslano,
– so jasno in nedvoumno navedeni pogoji za sprejem
posebnih ponudb, ki so povezane s popusti, premijami in
darili, ki morajo biti kot taki nedvoumno označeni, in
– so jasno in nedvoumno ter lahko dostopno navedeni
pogoji za sodelovanje v nagradnih tekmovanjih ali igrah na
srečo, ki morajo biti kot taki jasno razpoznavni.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora ponudnik storitev z reguliranim poklicem pri pošiljanju komercialnih sporočil kot dela storitve informacijske družbe, ki jo
opravlja, upoštevati tudi morebitna posebna pravila reguliranega poklica v zvezi z neodvisnostjo, dostojanstvom in
častjo poklica, poklicno skrivnostjo ter poštenostjo do strank
in sodelavcev.
7. člen
(sklepanje pogodb v elektronski obliki)
(1) Ponudnik storitev, ki sklepa pogodbe v elektronski
obliki, mora pogodbena določila in splošne pogoje zagotoviti
v taki obliki, da jih prejemnik storitve lahko shrani in reproducira.
(2) Ponudnik storitev mora poleg drugih zahtev v zvezi
s podatki v skladu z veljavnimi predpisi pred oddajo naročila
prejemnika storitve v elektronski obliki, jasno, razumljivo in
nedvoumno:
– opisati tehnične postopke za sklenitev pogodbe,
– navesti, ali bo shranil besedilo pogodbe in ali bo dostopno prejemniku storitve,
– opisati tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila ter
– poleg slovenščine navesti ostale jezike, v katerih je
mogoče skleniti pogodbo.
(3) Ponudnik storitev mora prejemniku storitve omogočiti uporabo ustreznih, učinkovitih in dostopnih elektronskih
sredstev, s katerimi lahko prepozna in popravi napake pri
vnosu pred oddajo naročila.
(4) Ponudnik storitev mora prejem naročila v elektronski obliki, takoj potrditi s potrdilom o prejemu v elektronski
obliki.
(5) Naročilo in potrdilo o prejemu se štejeta za prejeti,
ko je strankam, ki sta jima namenjeni, omogočen dostop do
njiju.
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(6) Ponudnik storitev mora navesti kodekse ravnanja,
h katerim je zavezan, in zagotoviti ali opisati elektronski
dostop do njih.
(7) Določbe drugega, tretjega, četrtega in šestega odstavka tega člena se ne uporabljajo, če se pogodba sklene
izključno z izmenjavo elektronske pošte ali s primerljivimi
posamičnimi sporočili.
(8) Določbe drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena se ne uporabljajo če se stranke,
ki niso potrošniki, dogovorijo drugače.
8. člen
(splošna pravila o odgovornosti ponudnikov
posredovalnih storitev)
(1) Ponudnik storitev odgovarja za podatke, ki jih zagotovi prejemnik njegove storitve, po določbah tega zakona.
(2) Ponudnik storitev odgovarja za podatke, ki jih za
opravljanje storitve informacijske družbe zagotovi sam, po
splošnih pravilih obligacijskega in kazenskega prava.
(3) Ponudnik storitev ni dolžan nadzirati ali hraniti podatkov, ki jih pošilja ali hrani, ali dejavno raziskovati okoliščin, nakazujočih na protipravnost podatkov, ki jih zagotavlja prejemnik storitve.
(4) Zakon lahko določi, da mora ponudnik storitev na
zahtevo pristojnega organa razkriti podatke, na podlagi katerih je možno identificirati prejemnika njegove storitve.
9. člen
(odgovornost ponudnika storitev izključnega prenosa)
(1) Kadar se storitev informacijske družbe nanaša na
prenos podatkov v komunikacijskem omrežju, ki jih zagotovi
prejemnik storitve, ali zagotovitev dostopa do komunikacijskega omrežja prejemniku storitve, ponudnik storitev ni
odgovoren za poslane podatke, če:
– ne sproži prenosa podatkov,
– ne izbere naslovnika in
– podatkov, ki jih prenaša, ne izbere ali spremeni.
(2) Prenos in zagotovitev dostopa iz prejšnjega odstavka vključujeta samodejno, vmesno in prehodno shranjevanje poslanih podatkov, če je namenjeno samo izvajanju
prenosa v komunikacijskem omrežju in če se podatki ne
shranijo za daljši čas, kolikor je za njihov prenos upravičeno
potrebno.
(3) Sodišče ali upravni organ lahko ponudniku storitve
naloži ustavitev ali preprečitev kršitve.
10. člen
(odgovornost ponudnika storitev shranjevanja
v predpomnilniku)
(1) Kadar se storitev informacijske družbe nanaša na
prenos podatkov v komunikacijskem omrežju, ki jih zagotovi
prejemnik storitve, ponudnik storitev ni odgovoren za samodejno, vmesno in prehodno shranjevanje teh podatkov,
če je namenjeno izključno učinkovitejšemu posredovanju
podatka drugim prejemnikom storitve na njihovo zahtevo,
pod pogojem, da ponudnik storitev:
– podatkov ne spremeni,
– ravna v skladu s pogoji za dostop do podatkov,
– ravna v skladu s pogoji o sprotnem dopolnjevanju
podatkov, ki so določeni v splošno priznanih in uporabljenih
industrijskih standardih,
– ne posega v zakonito uporabo tehnologij za pridobivanje informacij o rabi podatkov, ki so določene v splošno
priznanih in uporabljenih industrijskih standardih in
– brez odlašanja odstrani ali onemogoči dostop do podatka, ki ga hrani, takoj ko je obveščen, da je bil vir podatka
odstranjen iz omrežja ali da je bil dostop do njega onemogočen ali da je sodišče ali upravni organ odredil njegovo
odstranitev ali omejitev.
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(2) Sodišče ali upravni organ lahko ponudniku storitve
naloži ustavitev ali preprečitev kršitve.
11. člen
(odgovornost ponudnika storitev gostiteljstva)
(1) Kadar se storitev informacijske družbe nanaša na
shranjevanje podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve,
ponudnik storitev ni odgovoren za podatke, ki jih je shranil
na zahtevo prejemnika storitve, ki ne deluje v okviru njegovih pooblastil ali pod njegovim nadzorom, pod pogojem, da
ponudnik storitev:
– ne ve za protipravno dejavnost ali podatek in mu v
zvezi z odškodninsko odgovornostjo niso znana dejstva ali
okoliščine, iz katerih izhaja protipravnost, ali
– nemudoma, ko mu je protipravnost znana, ukrepa
tako, da podatke odstrani ali onemogoči dostop do njih.
(2) Sodišče ali upravni organ lahko ponudniku storitve
naloži ustavitev ali preprečitev kršitve ali mu naloži, da odstrani ali onemogoči dostop do podatkov.
Tretje poglavje
POSEBNE DOLOČBE O OPRAVLJANJU STORITEV
INFORMACIJSKE DRUŽBE NA NOTRANJEM TRGU
12. člen
(načelo uporabe prava države sedeža ponudnika storitev)
(1) Ponudnik storitev s sedežem v Republiki Sloveniji
je dolžan opravljati storitve informacijske družbe na koordiniranem področju v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki
Sloveniji.
(2) Če ta zakon ne določa drugače, storitev informacijske
družbe ponudnika storitve s sedežem v drugi državi članici na
koordiniranem področju ni dovoljeno omejevati iz razlogov, ki
so določeni v pravnem redu Republike Slovenije.
13. člen
(izjeme načela uporabe prava države sedeža ponudnika
storitev)
Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena so dopustne omejitve na področjih:
– avtorske in sorodnih pravic ter pravic industrijske lastnine, kot jih določajo zakon, ki ureja avtorsko in sorodne
pravice in zakon, ki ureja pravice industrijske lastnine,
– izdaje elektronskega denarja, če za storitev velja izjema v skladu s prvim odstavkom 8. člena Direktive 2000/46/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000
o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru
skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja (UL L št. 275 z dne 27. oktobra 2000, str.
39),
– oglaševanja investicijskih skladov,
– zavarovalnih pogodb, ki zagotavljajo kritje v dveh
ali več državah članicah, v katerih je vsaj eno zavarovanje
obvezno, glede ustanavljanja in svobode opravljanja storitev
zavarovalništva, uporabe prava in veljavnosti zavarovalnih
pogodb, kot jih določajo zakon, ki ureja zavarovalništvo,
– svobodne izbire prava, ki velja za pogodbo,
– pogodbenih obveznostih pri potrošniških pogodbah,
– veljavnosti pogodb, s katerimi se pridobijo, prenesejo
ali prenehajo pravice na nepremičninah in za katere se zahteva obličnost,
– dopustnosti pošiljanja nepovabljenih komercialnih
sporočil po elektronski pošti.
14. člen
(omejitve opravljanja storitev informacijske družbe)
(1) Sodišče ali upravni organ lahko omeji opravljanje
storitev informacijske družbe ponudnika storitev s sedežem
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v drugi državi članici, če se ukrep navezuje na opravljanje
storitev na koordiniranem področju in če:
– je ukrep potreben zaradi uresničevanja ciljev zagotavljanja javnega reda, še posebno pregona kaznivih
dejanj, varstva mladoletnikov, preprečevanja sovraštva
zaradi rase, spola, veroizpovedi ali narodnosti, zaščite
človekovega dostojanstva ali zaradi zaščite javnega zdravja, zagotavljanja javne varnosti ali varstva potrošnikov,
vključno z varstvom investitorjev in
– opravljanje storitve informacijske družbe posega v
katerega od ciljev, navedenih v prejšnji alinei in
– je omejitev sorazmerna s ciljem, ki se ga želi doseči.
(2) Upravni organ o nameravanem sprejetju ukrepa
iz prejšnjega odstavka obvesti ministrstvo, pristojno za
gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo o tem uradno obvesti Komisijo in državo članico,
v kateri ima ponudnik storitev sedež, in zahteva sprejetje
ustreznih ukrepov. Upravni organ lahko ukrep sprejme,
če država članica, v kateri ima ponudnik storitve sedež,
v roku, ki je običajno potreben, ni sprejela ukrepov ali če
sprejeti ukrepi niso bili ustrezni.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
upravni organ iz nujnih razlogov ukrep sprejme brez predhodnega uradnega obvestila Komisije in države članice, v
kateri ima ponudnik storitev sedež. V tem primeru je treba
uradno obvestilo poslati takoj, ko je mogoče, skupaj z
razlogi, ki opravičujejo nujnost ukrepa.
(4) Drugi in tretji odstavek tega člena se ne uporabljata, če ukrep odredi sodišče.
(5) Ukrep, s katerim se omeji opravljanje storitev informacijske družbe, je treba odpraviti ali preklicati takoj, ko
zanj niso več izpolnjeni pogoji, ali na zahtevo Komisije.
Četrto poglavje
IZVAJANJE IN NADZOR
15. člen
(naloge ministrstva)
(1) Ministrstvo opravlja naloge organa za zvezo, naloge mednarodnega sodelovanja in obveščanja ter spodbujevalne, posvetovalne in druge naloge v skladu s tem
zakonom.
(2) Ministrstvo najmanj vsaka tri leta pripravi poročilo
o pogodbah, ki jih ni mogoče skleniti v elektronski obliki,
in razlogih za to ter o tem obvesti Državni zbor Republike
Slovenije in Komisijo.
(3) Ministrstvo določi enega ali več organov za zvezo
in sporoči njihove kontaktne podatke državam članicam in
Komisiji. Organ za zvezo sodeluje z organi za zvezo drugih
držav članic in Komisijo. Biti mora dostopen z elektronskimi sredstvi. Organ za zvezo:
– zagotavlja splošne informacije o pogodbenih pravicah in obveznostih ter o mehanizmih za pritožbo in za
pravna sredstva, ki so na voljo v sporih, vključno s praktičnimi vidiki uporabe teh mehanizmov;
– zagotavlja vse potrebne informacije glede organov,
združenj ali organizacij, zadolženih za dajanje nadaljnjih
informacij ali praktične pomoči, in
– zagotavlja pomoč in podatke, ki jih zahtevajo druge
države članice ali Komisija, tudi z uporabo elektronskih
sredstev.
(4) Ministrstvo v okviru svojih nalog posebej spodbuja
izdelavo kodeksov ravnanja za trgovska, poklicna in potrošniška združenja ali organizacije, kodeksov ravnanja v
zvezi z varstvom mladoletnikov, varstvom pravic invalidov
in varstvom človekovega dostojanstva ter spremlja njihovo izvajanje. Ministrstvo zagotavlja dostopnost kodeksov
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ravnanja v elektronski obliki v skladu z zakonom, ki ureja
dostop do informacij javnega značaja, spremlja njihov
vpliv na prakso, navade ali običaje v zvezi z elektronskim
poslovanjem in obvešča Komisijo o pripravi osnutkov kodeksov ravnanja.
(5) Ministrstvo o pravnomočnih sodnih in upravnih
odločbah, o odločitvah arbitraž, pristojnih za izvensodno
reševanje sporov, ter o praksi, običajih in navadah v zvezi
z elektronskim poslovanjem in storitvami informacijske
družbe sproti obvešča Komisijo ter jih objavi na svojih
spletnih straneh v skladu z zakonom, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja.
16. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona
opravlja inšpektorica ali inšpektor (v nadaljnjem besedilu
inšpektor), pristojen za trg.
(2) Inšpektor pošlje pravnomočne odločbe iz prejšnjega odstavka ministrstvu.
17. člen
(sodno varstvo)
(1) Kdor meni, da ponudnik storitev krši katero njegovo pravico, lahko zahteva sodno varstvo pred pristojnim
sodiščem v skladu z zakonom.
(2) Sodišče pravnomočne odločbe v sporih iz prejšnjega odstavka pošlje ministrstvu.
18. člen
(začasna odredba)
(1) Kdor meni, da ponudnik storitev krši katero njegovo pravico, lahko pred pristojnim sodiščem zahteva izdajo
začasne odredbe. Če ta zakon ne določa drugače, se v
postopku za izdajo začasne odredbe uporabljajo določbe
zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje.
(2) Sodišče lahko z začasno odredbo zlasti:
– prepove grozeče kršitve ali nadaljevanje že začetih
kršitev;
– omeji opravljanje storitev informacijske družbe tako,
da naloži ponudniku storitve, da odstrani ali onemogoči
dostop do podatkov, ki jih hrani.
(3) Sodišče lahko izda začasno odredbo tudi brez
zaslišanja nasprotne stranke, če predlagatelj izkaže za
verjetno, da bi kakršnokoli odlašanje z izdajo začasne
odredbe onemogočilo doseganje njenega namena ali povzročilu težko nadomestljivo škodo predlagatelju. Sodišče
nemudoma obvesti nasprotno stranko o izdani začasni
odredbi, najpozneje pa ob izvršbi odredbe.
(4) Ob izdaji začasne odredbe sodišče določi predlagatelju rok, v katerem mora vložiti tožbo. Rok za vložitev
tožbe začne teči z dnem vročitve začasne odredbe predlagatelju in ne sme biti daljši od 30 dni.
(5) Postopek za izdajo začasne odredbe po tem zakonu je nujen.
19. člen
(izvensodno reševanje sporov)
(1) Ponudnik storitve informacijske družbe in prejemnik storitve se za reševanje medsebojnih sporov lahko
dogovorita o pristojnosti arbitraže.
(2) Za postopek pred arbitražo ali drugim organom se
uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek.
(3) Arbitraža, ki odloča v sporu v zvezi z elektronskim
poslovanjem, pošlje odločitve ministrstvu ter ga sproti
obvešča tudi o praksi, običajih in navadah v zvezi z elektronskim poslovanjem.

Uradni list Republike Slovenije
Peto poglavje
KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 3.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek ponudnik storitev, ki opravlja dejavnost kot pravna oseba, če:
– ne zagotovi prejemniku storitev dostopa do podatkov
v skladu s prvim odstavkom 5. člena,
– ne označi jasno in nedvoumno cene storitve ali ne navede, ali je v njej vključen davek, stroški dobave in morebitne
druge dajatve (drugi odstavek 5. člena),
– pošilja komercialna sporočila v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena,
– ne omogoča shranjevanja ali reprodukcije pogodbenih
določil ali splošnih pogojev (prvi odstavek 7. člena),
– ne opiše tehničnih postopkov za sklenitev pogodbe
ali ne navede, ali bo shranil besedilo pogodbe in ali bo to
besedilo dostopno prejemniku storitve, ali ne opiše tehničnih
sredstev za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo
naročila ali ne navede jezikov, v katerih je mogoče skleniti
pogodbo (drugi odstavek 7. člena),
– ne omogoča prejemniku storitve uporabe ustreznih,
učinkovitih in dostopnih elektronskih sredstev, s katerimi
lahko prepozna in popravi napake pri vnosu pred oddajo
naročila (tretji odstavek 7. člena),
– ne navede kodeksov ravnanja, h katerim je zavezan,
ali ne zagotovi ali ne opiše elektronskega dostopa do njih
(peti odstavek 7. člena).
(2) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka ponudnik
storitev, ki opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 300.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika.
Šesto poglavje
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 21. in 22. točke 2. člena, 8. točke drugega odstavka
13. člena in določbe 13.a do 13.d člena Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS,
št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo).
22. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 043-03/06-5/1
Ljubljana, dne 30. maja 2006
EPA 805-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2567.

Zakon o društvih (ZDru-1)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o društvih (ZDru-1)
Razglašam Zakon o društvih (ZDru-1), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja 2006.
Št. 001-22-81/06
Ljubljana, dne 7. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DRUŠTVIH (ZDru-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pojem in načela delovanja društva)
(1) Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki
ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji), skladno s tem zakonom, ustanovijo zaradi
uresničevanja skupnih interesov.
(2) Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost
oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju
društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice
oziroma člani društva (v nadaljnjem besedilu: člani društva).
(3) Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh
dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane.
(4) Delovanje društva je javno.
2. člen
(pravica do združevanja v društva)
(1) Združevanje v društva je prostovoljno.
(2) Vsakdo lahko postane član društva pod pogoji, ki jih
društvo določi v temeljnem aktu.
(3) Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva.
3. člen
(omejitve)
(1) Ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen, cilji
ali dejavnost merijo na nasilno spremembo ustavne ureditve,
na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbujajo k narodni, rasni,
verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanju narodnega,
rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti oziroma spodbujajo k nasilju ali vojni.
(2) Prav tako ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega
namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna
dejavnost je pridobitna dejavnost, niti ni dovoljeno delovanje
takšnega društva.
4. člen
(temeljni akt)
Društvo mora imeti temeljni akt, ki mora biti v skladu s
tem zakonom in s pravnim redom Republike Slovenije.
5. člen
(pravna osebnost in zastopanje)
(1) Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Pravno
osebnost društvo pridobi z vpisom v register društev (v nadaljnjem besedilu: registracija društva).
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(2) Društvo zastopa oseba, določena s temeljnim aktom
(v nadaljnjem besedilu: zastopnik društva). Zastopnik društva
je lahko le poslovno sposobna fizična oseba.
6. člen
(odgovornost)
(1) Če temeljni akt ne določa drugače, za zakonito poslovanje društva odgovarjata društvo in zastopnik društva.
(2) Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, za obveznosti društva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim
premoženjem tudi njegove odgovorne osebe, ki so v svojo
korist ali korist koga drugega zmanjšale premoženje društva
ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na
drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično
osebo preprečile povečanje premoženja, čeprav so vedele,
da društvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam.
Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.
(4) Za obveznosti društva v primerih iz prejšnjega odstavka solidarno odgovarja tudi fizična ali pravna oseba, ki
je z ravnanji odgovornih oseb pridobila premoženjsko korist,
do višine pridobljene premoženjske koristi.
7. člen
(uporaba zakona)
(1) Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi
za zveze društev in društva, ki imajo po tujem pravu status
pravne osebe in delujejo na območju Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: tuja društva), če ta zakon ne določa
drugače.
(2) Tuje društvo lahko opravlja v Republiki Sloveniji pridobitno dejavnost v skladu z določbami tega zakona in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi za tuja podjetja.
II. USTANOVITEV IN UPRAVLJANJE DRUŠTVA
8. člen
(ustanovitev društva)
(1) Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, gospodarske družbe ne morejo ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu določeno dejavnost, katero gospodarska družba
opravlja kot svojo dejavnost.
(3) Ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejmejo sklep
o ustanovitvi in temeljni akt društva ter izvolijo zastopnika
društva.
9. člen
(temeljni akt)
(1) Temeljni akt društva mora določati:
– ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja društva);
– namen in cilje delovanja društva;
– dejavnost oziroma naloge društva;
– pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva;
– pravice in obveznosti članov;
– način upravljanja društva;
– zastopanje društva;
– financiranje društva in način izvajanja nadzora nad
razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in
materialnim poslovanjem društva;
– način zagotavljanja javnosti dela društva;
– način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta;
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– način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.
(2) S temeljnim aktom lahko društvo uredi tudi druga
vprašanja, pomembna za upravljanje in delovanje društva.
10. člen
(ime društva)
(1) Ime društva mora biti v slovenščini. Če ima društvo
sedež na območju, kjer živita narodni skupnosti, ime lahko
sestavlja tudi prevod imena v italijanskem ali madžarskem
jeziku. Ime se mora razlikovati od imen drugih društev in ne
sme biti zavajajoče ali žaljivo.
(2) Če zakon ne določa drugače, mora ime društva vsebovati besedo društvo, združenje ali klub. Iz imena društva
mora biti razvidna dejavnost društva. Ime društva ima lahko
tudi dodatek, ki društvo podrobneje označuje.
(3) Ime društva ne sme vsebovati besedne zveze Republika Slovenija.
(4) Če želi društvo kot sestavni del svojega imena
uporabljati ime ali del imena državnega organa, lokalne
skupnosti, gospodarske družbe ali druge pravne osebe
oziroma osebno ime zgodovinske ali znamenite osebnosti, si mora predhodno pridobiti njihovo dovoljenje. Če
je oseba umrla, je za uporabo njenega osebnega imena
potrebna privolitev njenega zakonca in otrok, če teh ni, pa
staršev in potomcev zgodovinske ali znamenite osebnosti
do tretjega kolena.
(5) Društvo mora v pravnem prometu uporabljati le svoje registrirano ime.
(6) Društvo, ki meni, da se ime drugega društva ne
razlikuje od njegovega registriranega imena, kar povzroča
ali bi utegnilo povzročiti nejasnosti v pravnem prometu, ima
pravico s pritožbo izpodbijati odločbo o registraciji kasneje
registriranega društva. Rok za vložitev pritožbe je šest mesecev od registracije društva.
11. člen
(članstvo v društvu)
(1) Članstvo v društvu je osebno. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba.
(2) Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne
sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo
podati pisno soglasje.
12. člen
(upravljanje društva)
(1) Člani društva ter pooblaščene osebe pravnih oseb,
članic društva, sodelujejo pri upravljanju društva neposredno
ali posredno po predstavnikih, izvoljenih organih oziroma
zastopniku društva na način, določen s temeljnim aktom.
(2) S temeljnim aktom društvo določi način sodelovanja
članov društva iz drugega odstavka prejšnjega člena pri upravljanju društva ter njihove posebne pravice in dolžnosti.
13. člen
(organi društva)
(1) Temeljni akt in njegove spremembe, ki se nanašajo
na določbe iz prvega odstavka 9. člena tega zakona ter druge
najpomembnejše odločitve v društvu, sprejema zbor članov,
ki ga sestavljajo vsi člani.
(2) Če temeljni akt ne določa drugače, zbor članov
skliče zastopnik društva enkrat letno, lahko pa ga kadarkoli
skliče tudi petina vseh članov društva.
(3) Če si društvo v temeljnem aktu določi tudi druge
organe, mora določiti tudi njihovo sestavo, pristojnosti, odgovornosti, način sprejemanja odločitev, medsebojna razmerja,
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mandatno dobo ter način izvolitve oziroma imenovanja in
razrešitve članov.
(4) Če temeljni akt ne določa drugače, se šteje, da je
organ društva sklepčen, če je navzoča več kot polovica vseh
članov, odločitve pa so veljavno sprejete, če je zanje glasovala večina navzočih članov.
(5) Če temeljni akt ne določa drugače, o pritožbah zoper
odločitve organov društva oziroma zastopnika društva odloča
zbor članov.
14. člen
(spori)
(1) Vsak član društva ima pravico v roku enega leta
od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati
odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z
zakonom ali temeljnim ali drugim splošnim aktom društva.
Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem
v članstvo društva zavrnjena.
(2) Izpodbijanje odločitev organov društva pred sodiščem ni dopustno, če pred tem ni bilo izkoriščeno pravno
sredstvo iz petega odstavka prejšnjega člena.
(3) Razveljavitev odločitve organov društva ne pomeni
prenehanja pravic, ki so jih na podlagi teh odločitev v dobri
veri pridobile tretje osebe.
15. člen
(statusno preoblikovanje društva)
(1) Društvo se lahko spoji z drugimi društvi oziroma
pripoji k drugemu društvu.
(2) Odločitev o spojitvi oziroma pripojitvi morajo sprejeti
zbori članov vseh društev.
(3) Društvo, ki je nastalo s spojitvijo, oziroma društvo,
h kateremu se je drugo društvo pripojilo, je pravni naslednik
spojenih oziroma pripojenih društev.

štev.

16. člen
(zveza društev)
(1) Najmanj dve društvi lahko ustanovita zvezo dru-

(2) Odločitev o ustanovitvi zveze društev morajo sprejeti
zbori članov vseh društev.
III. REGISTRACIJA DRUŠTVA
17. člen
(pristojnost za odločanje)
(1) Za registracijo društev in podružnic, pisarn ali drugih
teritorialnih enot (v nadaljnjem besedilu: podružnica) tujih
društev je pristojna upravna enota, na območju katere je
sedež društva oziroma sedež podružnice tujega društva v
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: pristojni organ).
(2) O pritožbah zoper odločbe pristojnega organa odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

žiti:

18. člen
(zahteva za registracijo)
(1) Zahtevi za registracijo društva mora društvo prilo-

– zapisnik ustanovnega zbora;
– dva izvoda temeljnega akta;
– seznam s podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO
oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma ime pravne osebe, identifikacijska
številka, sedež in naslov sedeža ter osebno ime zastopnika
pravne osebe) in njihovimi lastnoročnimi podpisi;
– dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne
osebe, ustanoviteljice društva;
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– odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o ustanovitvi društva;
– naslov sedeža društva;
– osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol,
državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma
začasnega prebivališča zastopnika društva, če v Republiki
Sloveniji nima stalnega prebivališča.
(2) Zahtevi za registracijo zveze društev je treba priložiti tudi odločitve zborov članov vseh društev o ustanovitvi
zveze društev.
(3) Podatek o pridobitvi pravne osebnosti za domače
pravne osebe, ustanoviteljice društva, si pristojni organ
pridobi po uradni dolžnosti.
19. člen
(odločanje o zahtevi)
(1) Pristojni organ mora o zahtevi za registracijo društva odločiti v roku 30 dni od njenega prejema.
(2) Če pristojni organ ugotovi, da vloga ni popolna
oziroma da temeljni akt ni v skladu z določbami tega zakona, društvo na to opozori in mu določi rok, v katerem mora
zahtevo dopolniti oziroma uskladiti temeljni akt. Ta rok ne
sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh mesecev.
(3) Če društvo v roku iz prejšnjega odstavka vloge
ne dopolni, se šteje, da je zahteva za registracijo umaknjena.
(4) Kadar je odločitev pristojnega organa o registraciji odvisna od rešitve predhodnega vprašanja, ki je med
udeleženci v postopku registracije sporno, pristojni organ
postopek registracije društva prekine in napoti udeleženca
postopka, ki ugovarja registraciji, oziroma tistega, katerega pravico šteje kot manj verjetno, da v roku 30 dni začne
pravdni oziroma drug ustrezen postopek za odločitev o
predhodnem vprašanju.
(5) Pritožba zoper odločbo o registraciji društva ne
zadrži vpisa v register društev.
20. člen
(registracija sprememb)
(1) Če društvo spremeni ime, sedež ali druge določbe
temeljnega akta, zastopnika ali naslov sedeža društva,
mora vložiti zahtevo za registracijo spremembe v 30 dneh
od nastale spremembe.
(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora društvo priložiti zapisnik seje organa, na kateri so bile sprejete spremembe. Če je bil spremenjen temeljni akt, mora zahtevi
priložiti dva izvoda sprememb temeljnega akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta.
21. člen
(registracija statusnega preoblikovanja društva)
(1) Zahtevo za registracijo društva, ki je nastalo s
spojitvijo oziroma registracijo pripojitve društva, je društvo oziroma njegov pravni naslednik dolžan vložiti v roku
30 dni po sprejetih statusnih spremembah.
(2) Vlogi za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo društev, je treba priložiti sklepe zborov članov vseh
društev z odločitvijo o spojitvi in zapisnik ustanovnega
zbora društva, ki je nastalo s spojitvijo, iz katerega je
razvidno, da je društvo sprejelo temeljni akt in izvolilo
zastopnika društva. Vlogi za registracijo pripojitve društva
je treba priložiti odločitve zborov članov vseh društev o
pripojitvi.
22. člen
(uporaba določb)
Za registracijo sprememb iz 20. in 21. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi določbe 18. in 19. člena
tega zakona.
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23. člen
(registracija podružnice tujega društva)
(1) Tuje društvo lahko deluje na območju Republike
Slovenije preko podružnice, če je podružnica vpisana v register podružnic tujih društev. Registrirana podružnica tujega
društva nastopa v pravnem prometu v Republiki Sloveniji v
imenu in za račun tujega društva.
(2) Zahtevi za vpis v register mora tuje društvo priložiti:
– dokazilo o registraciji v državi ustanovitve, iz katerega
mora biti razvidno ime, sedež in zastopnik tujega društva, če
po pravu države ustanovitve ni predpisan vpis v register, pa
pri notarju overjen sklep o ustanovitvi z zahtevanimi podatki
in z dokazilom, da ima društvo status pravne osebe po tujem
pravu;
– temeljni ali drug akt, iz katerega so razvidni namen,
cilji, dejavnost, način upravljanja, zastopanje, financiranje
tujega društva in način delovanja ter dejavnost društva v
Republiki Sloveniji;
– odločitev pristojnega organa o ustanovitvi podružnice
v Republiki Sloveniji in o imenovanju osebe, pooblaščene za
zastopanje tujega društva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem
besedilu: zastopnik tujega društva v Republiki Sloveniji);
– ime, sedež in naslov sedeža podružnice tujega društva v Republiki Sloveniji;
– osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol,
državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika tujega društva v Republiki Sloveniji, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.
(3) Listine, sestavljene v tujem jeziku, je treba predložiti
v overjenem prevodu v uradni jezik.
(4) Za vpis v register podružnic tujih društev se smiselno uporabljajo določbe 19. in 20. člena tega zakona.
IV. PREMOŽENJE DRUŠTVA IN FINANČNO
POSLOVANJE
24. člen
(premoženje društva)
(1) Premoženje društva sestavljajo denarna in druga
sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, darili in volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih virov, njegove nepremične in premične
stvari ter materialne pravice.
(2) Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je
nična.
(3) Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari
presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje
nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu.
25. člen
(pridobitna dejavnost)
(1) Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu in mora
biti povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost
nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma
za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
(2) Šteje se, da je pridobitna dejavnost povezana z
namenom in cilji društva, če lahko neposredno pripomore
k uresničevanju namena oziroma ciljev društva, pri čemer
doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva. Kot
dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva se šteje
tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev društva.
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(3) Za doseganje namena in ciljev lahko društvo ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne
dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne
pogodbe.
26. člen
(računovodstvo)
(1) Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim ali posebnim aktom, v skladu s tem zakonom in
računovodskim standardom za društva. Društvo, ki opravlja
pridobitno dejavnost, mora podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz te dejavnosti voditi in izkazovati ločeno.
(2) Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za njegove potrebe.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko
društvo s temeljnim aktom ali posebnim aktom določi, da
bo vodilo knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, če
izpolnjuje vsaj dve izmed naslednjih meril:
– da povprečno število redno zaposlenih preteklega
poslovnega leta ne presega dva;
– da letni prihodki preteklega poslovnega leta ne presegajo 5 milijonov tolarjev;
– da povprečna vrednost sredstev (aktive) na začetku
poslovnega leta ne presega 10 milijonov tolarjev.
(4) Društvo, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti ali jo
opravlja le občasno in čigar prihodki preteklega poslovnega
leta so manjši od 2 milijonov tolarjev, lahko vodi le knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke
za letno poročilo pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo.
(5) Društvo mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja
in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo
o poslovanju društva. Poročilo mora obsegati resnični prikaz
premoženja in poslovanja društva. Ob statusnih spremembah oziroma prenehanju društva mora izdelati letno poročilo
tudi med letom, po stanju na dan statusne spremembe ali
prenehanja.
(6) Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila
morata biti v skladu z računovodskim standardom za društva.
Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene, določene v tretjem odstavku 24. člena tega zakona.
(7) Letno poročilo sprejme zbor članov društva. Poročilo
je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva,
ki mora zajemati zlasti ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteve
iz petega in šestega odstavka tega člena.
27. člen
(revidiranje izkazov)
(1) Računovodske izkaze društva, čigar prihodki oziroma odhodki so v preteklem poslovnem letu presegli 200 milijonov tolarjev, mora pred sprejetjem letnega poročila revidirati
revizijska družba ali samostojni revizor (v nadaljnjem besedilu: revizor), na način in pod pogoji, določenimi z zakonom,
ki ureja revidiranje.
(2) Revizor ugotavlja tudi, ali je poročilo o poslovanju
društva skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi in zahtevami tega zakona. Revizorjevo poročilo mora vsebovati
tudi pojasnjevalni odstavek, iz katerega je razvidna ocena iz
šestega odstavka prejšnjega člena.
(3) Revizija mora biti opravljena v roku šestih mesecev
po koncu poslovnega leta.
28. člen
(računovodski standard za društva)
(1) Računovodski standard za društva izdela Slovenski
inštitut za revizijo.
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(2) K računovodskemu standardu da soglasje minister,
pristojen za finance.
(3) Slovenski inštitut za revizijo po sprejemu soglasja
iz prejšnjega odstavka objavi računovodski standard v Uradnem listu Republike Slovenije.
29. člen
(predložitev letnega poročila)
(1) Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo do 31. marca tekočega leta, v primeru statusne spremembe ali prenehanja društva pa v roku dveh mesecev po
spremembi oziroma prenehanju, predložiti Agenciji Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem
besedilu: AJPES).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, mora
društvo, čigar računovodske izkaze mora revidirati revizor,
posredovati letno poročilo AJPES do 31. avgusta tekočega
leta. Letnemu poročilu mora priložiti tudi oceno revizorja.
(3) AJPES ravna s podatki skladno s predpisi o računovodstvu.
V. DRUŠTVO V JAVNEM INTERESU
30. člen
(pogoji)
(1) Društvu se lahko podeli status društva, ki deluje v
javnem interesu, če deluje na področju kulture, vzgoje in
izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva,
izvajanja družinske politike, varstva človekovih pravic, varstva okolja, varstva živali, športa, obrambe ter varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, gospodarstva, kmetijstva,
gozdarstva, veterinarstva ali prehrane, zunanjih zadev, razvoja demokracije ali na drugih področjih, če njihovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošno koristno (v
nadaljnjem besedilu: društvo v javnem interesu).
(2) Društvu se podeli status iz prejšnjega odstavka, če
izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
– da njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe
javnega prava;
– da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno
v temeljnem aktu;
– da je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
– da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljalo za
opravljanje te dejavnosti ter da je redno izvajalo programe,
projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in
ciljev, ki so v javnem interesu;
– da ima izdelane programe bodočega delovanja;
– da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja.
(3) S posebnim zakonom se lahko podrobneje opredeli področje delovanja oziroma dejavnosti, ki so v javnem
interesu, in lahko določijo tudi posebni pogoji za pridobitev
tega statusa.
31. člen
(podelitev statusa)
(1) O podelitvi statusa društva v javnem interesu odloči
ministrstvo, pristojno za področje, na katerem društvo deluje
(v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo).
(2) Če društvo prosi za podelitev statusa iz prejšnjega
odstavka na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev,
o podelitvi statusa iz prejšnjega odstavka odloči ministrstvo,
ki je pristojno za pretežni del dejavnosti društva, po predhodnem soglasju ostalih pristojnih ministrstev.
(3) Če društvo prosi za podelitev statusa na področju, za katerega ni pristojno nobeno ministrstvo, o podelitvi
statusa društva iz prvega odstavka tega člena kot pristojno
ministrstvo odloči ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
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(4) O podelitvi statusa društva v javnem interesu mora
pristojno ministrstvo v osmih dneh obvestiti pristojni organ.
(5) O pritožbah zoper odločbe pristojnega ministrstva
odloča Vlada Republike Slovenije.
32. člen
(vloga)
(1) Vlogo za podelitev statusa društva v javnem interesu društvo poda pri pristojnem ministrstvu.
(2) Vlogi mora priložiti:
– kopijo veljavnega temeljnega akta društva, ki je v
zbirki listin registra društev;
– osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol,
državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, ki je vpisan v
register društev, če v Republiki Sloveniji nima stalnega
prebivališča;
– poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je
društvo izvajalo v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in o
porabi sredstev za njihovo doseganje;
– letno poročilo društva za zadnji dve leti, društvo iz
27. člena tega zakona pa tudi revizorjevo poročilo;
– sprejet program prihodnjega delovanja na teh področjih;
– dokazilo o rezultatih svojega delovanja;
– morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki
jih določa posebni zakon.
(3) Pristojno ministrstvo si v postopku podelitve statusa društva v javnem interesu iz uradne evidence pridobi
podatek o registraciji društva, ustanoviteljih in zastopniku
društva.
33. člen
(obveščanje)
(1) Društvo v javnem interesu mora pristojnemu ministrstvu predložiti poročili iz tretje in četrte alinee prvega
odstavka prejšnjega člena za preteklo leto, po poteku starega pa tudi nov program prihodnjega delovanja, vse do
31. marca tekočega leta.
(2) Pristojni organ mora o vseh spremembah podatkov, ki se vpisujejo v evidenco iz 48. člena tega zakona,
pristojno ministrstvo obvestiti v osmih dneh od registracije
sprememb.
34. člen
(odvzem statusa)
(1) Pristojno ministrstvo društvu odvzame status društva v javnem interesu, če:
– ne izpolnjuje več pogojev, določenih v 30. členu tega
zakona in v posebnih predpisih oziroma ne opravlja več
dejavnosti v javnem interesu;
– kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz 33. člena tega
zakona;
– se podeljenemu statusu pisno odreče.
(2) Za odvzem statusa se smiselno uporabljajo določbe 31. člena tega zakona.
35. člen
(pridobitev statusa s posebnim zakonom)
Če je društvu s posebnim zakonom ali na podlagi
posebnega zakona, zaradi njegove splošno koristne dejavnosti, priznan poseben status ali je določeno, da je njegova
dejavnost humanitarne narave, ali mu zakon na drug način
neposredno ureja opravljanje in financiranje dejavnosti, ki
je v javnem interesu, se šteje, da je tako društvo društvo v
javnem interesu na podlagi tega zakona.
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36. člen
(prednosti)
(1) Pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, namenjenih društvom, se v merilih, s
pomočjo katerih se izberejo prejemniki sredstev, upošteva
tudi status društva v javnem interesu, pri čemer upoštevanje
statusa ne sme presegati 20% vrednosti ostalih meril.
(2) S posebnim zakonom se lahko določijo tudi druge
prednosti, ki jih društvom daje pridobljeni status.
VI. PRENEHANJE DRUŠTVA
37. člen
(prenehanje)
Društvo preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi
društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na
podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem
zakonu.
38. člen
(prenehanje po volji članov)
(1) Društvo preneha, če zbor članov sprejme sklep o
prenehanju društva.
(2) V sklepu mora določiti društvo, zavod, ustanovo ali
drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero
se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in
ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti,
premoženje društva pripade lokalni skupnosti, na območju
katere je imelo društvo svoj sedež. Neporabljena sredstva,
pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu, preostanek
premoženja pa prenese na prevzemnika premoženja z dnem
izbrisa društva iz registra društev.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, premoženja društva ni mogoče prenesti na politično stranko.
(4) O sklepu iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris društva iz registra društev. Zahtevi in sklepu mora
priložiti poročilo o razpolaganju s premoženjem društva, iz
katerega je razvidni obseg sredstev in drugega premoženja
društva, način poravnave vseh obveznosti društva, višina
neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu ter način prenosa preostanka premoženja društva na
prevzemnika premoženja.
39. člen
(objava prenehanja)
(1) Pristojni organ objavi sklep o prenehanju društva na
oglasni deski organa in v informacijskem sistemu za sprejem
vlog, vročanje in obveščanje državnih organov, lahko pa tudi
na drug običajen način. V objavi mora biti navedeno, da lahko
upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo
do društva, v roku 30 dni od dneva objave, sicer bo izdana
odločba o izbrisu društva iz registra društev.
(2) V primeru, da upnik pristojni organ obvesti o svojih
terjatvah, ta prekine postopek, upniku pa s sklepom naloži,
da pred pristojnim sodiščem v roku 30 dni predlaga uvedbo
postopka likvidacije društva in mu o tem predloži dokazilo.
Če upnik v določenem roku tega ne stori, pristojni organ izda
odločbo o izbrisu društva iz registra društev.
40. člen
(prisilna poravnava in stečaj)
(1) Če je društvo dalj časa plačilno nesposobno ali
prezadolženo, se nad njim lahko opravi stečajni postopek po
predpisih, ki urejajo prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo.
(2) Pred začetkom stečajnega postopka ter med njim
lahko društvo upnikom predlaga sklenitev prisilne poravnave.
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(3) Nad društvom v javnem interesu se lahko opravi
stečajni postopek le po predhodnem soglasju pristojnega
ministrstva.
(4) Pristojno ministrstvo poda soglasje iz prejšnjega
odstavka, če ugotovi, da s stečajem društva ne bo huje ogroženo izvajanje dejavnosti, ki je v javnem interesu.
41. člen
(prepoved delovanja društva)
(1) Društvu, ki izvaja dejavnost iz 3. člena tega zakona,
se delovanje s sodno odločbo prepove.
(2) Upravni organi in nosilci javnih pooblastil, ki za razloge iz prejšnjega odstavka izvedo pri izvrševanju svojih
pooblastil, morajo državnemu tožilcu podati prijavo o takem
delovanju društva.
(3) Če državni tožilec na podlagi prijave organov oziroma nosilcev javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka, fizičnih
ali pravnih oseb oziroma po uradni dolžnosti oceni, da so razlogi dejansko podani, vloži pri Upravnem sodišču Republike
Slovenije tožbo za prepoved delovanja društva.
(4) Postopek za prepoved delovanja društva je nujen.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo za
primere, ko je podana odgovornost društva za kaznivo dejanje po določbah predpisov, ki urejajo odgovornost pravnih
oseb za kazniva dejanja.
42. člen
(prenehanje po zakonu)
(1) Društvo preneha po samem zakonu, če dejansko
preneha delovati oziroma če je bilo v razdobju petih let dvakrat pravnomočno kaznovano za prekršek iz 3. točke prvega
odstavka 52. člena tega zakona.
(2) Prenehanje društva po prejšnjem odstavku ugotovi
pristojni organ z odločbo.
(3) Za pravnomočno odločbo iz prejšnjega odstavka
smiselno velja določba prvega odstavka 39. člena tega zakona.
(4) Če upnik obvesti pristojni organ o svojih terjatvah,
ta pa nima podatkov o tem, da bi društvo imelo premoženje,
mora upnik v nadaljnjih 30 dneh pristojnemu organu predložiti dokazilo, da je predlagal uvedbo postopka iz 43. člena tega
zakona, v nasprotnem primeru pristojni organ izda odločbo o
izbrisu društva iz registra društev.
43. člen
(sodna likvidacija)
(1) V primeru iz drugega odstavka 39. člena tega zakona ter v primeru prenehanja društva po 41. in 42. členu
tega zakona pristojno sodišče izvede postopek likvidacije,
skladno s predpisi o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Odločitev nadomesti sklep iz drugega odstavka 38. člena
tega zakona.
(2) Kadar pristojni organ razpolaga s podatki o premoženju društva, pa likvidacije ne predlaga upnik, jo sodišču
predlaga pristojni organ.
44. člen
(izbris iz registra)
(1) Društvo, ki je prenehalo zaradi spojitve ali pripojitve,
se iz registra društev izbriše na podlagi odločbe o registraciji novega društva oziroma odločbe o registraciji pripojitve
društva.
(2) V primerih iz 38., 40., 41. in 42. člena tega zakona
pristojni organ izbriše društvo iz registra društev na podlagi
pravnomočne odločbe.
(3) Podružnica tujega društva se iz registra podružnic
tujih društev izbriše tudi, če tuje društvo po tujem pravu izgubi
status pravne osebe.
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45. člen
(pravica upnikov)
Upniki, katerih terjatve do društva pred izbrisom društva
iz registra društev niso bile poplačane, lahko v roku enega
leta od izbrisa društva iz registra društev zahtevajo poplačilo
od pravne osebe, na katero je bilo premoženje preneseno,
do višine tega premoženja.
VII. EVIDENCE
46. člen
(register društev)
(1) Društva se vpisuje v register društev. Register sestavljata registrska knjiga in zbirka listin. Registrska knjiga
se vodi tudi kot centralna informatizirana zbirka podatkov za
območje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: centralni register društev).
(2) Za vodenje registra je pristojen organ, določen v
prvem odstavku 17. člena tega zakona, za vodenje centralnega registra društev pa tudi ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve.
(3) V registru se obdelujejo naslednji osebni podatki:
– osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol,
državljanstvo ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva (registrska knjiga);
– osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol,
državljanstvo in naslov stalnega prebivališča ustanoviteljev
društva oziroma osebno ime zastopnika pravne osebe, kadar
je ustanovitelj pravna oseba (zbirka listin).
47. člen
(register podružnic tujih društev)
(1) Podružnice tujih društev se vpisuje v register podružnic tujih društev. Register sestavljata registrska knjiga in
zbirka listin. Registrska knjiga se vodi tudi kot informatizirana
zbirka podatkov za območje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: centralni register podružnic tujih društev).
(2) Za vodenje registra podružnic tujih društev je pristojen organ, določen v prvem odstavku 17. člena tega zakona,
za vodenje centralnega registra podružnic tujih društev pa
tudi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(3) V registru podružnic tujih društev se obdelujejo naslednji osebni podatki:
– osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol,
državljanstvo in naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča zastopnika tujega društva v Republiki Sloveniji (registrska knjiga);
– osebno ime zastopnika tujega društva (zbirka listin).
48. člen
(evidenca društev v javnem interesu)
(1) Evidenco društev, ki jim je podeljen status društva
v javnem interesu na podlagi tega zakona, vodi pristojno
ministrstvo. Evidenco sestavljata evidenčna knjiga in zbirka
listin. Evidenčna knjiga se vodi tudi kot informatizirana zbirka
podatkov.
(2) V evidenci se obdelujejo naslednji osebni podatki:
osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča
zastopnika društva.
49. člen
(izključnost vodenja informatiziranih zbirk podatkov)
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve lahko določi,
da se registrski knjigi iz 46. in 47. člena tega zakona vodita
izključno kot informatizirani zbirki podatkov.
(2) Za evidenčno knjigo iz 48. člena tega zakona lahko
takšno odločitev sprejme pristojni minister.

Št.

61 / 13. 6. 2006 /

Stran

6611

50. člen
(namen zbiranja in javnost podatkov)
(1) Register društev, register podružnic tujih društev ter
evidenca društev v javnem interesu so namenjeni vpisu in javni objavi podatkov o pravno pomembnih dejstvih o društvih.
(2) Vsi podatki, vpisani v register društev in podružnic tujih
društev ter evidenco društev v javnem interesu, so javni in jih
sme vsakdo pregledovati, prepisovati ali zahtevati njihov izpis.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, za podatke
zbirk listin veljajo določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov.
(4) Kdor v pravnem prometu vestno ravna in se pri tem
zanese na podatke, vpisane v registra iz prvega odstavka tega
člena, ga ne prizadenejo škodljive pravne posledice. Nihče se
ne more sklicevati na to, da ni poznal vpisanih podatkov, razen
če zakon določa drugače.
VIII. NADZORSTVO
51. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem posameznih določb tega zakona izvajajo:
– nad določbami tretje alinee prvega odstavka 9. člena,
petega odstavka 10. člena, prvega odstavka 20. člena, prvega
odstavka 21. člena, prvega odstavka 23. člena, drugega in tretjega odstavka 24. člena tega zakona, Inšpektorat Republike
Slovenije za notranje zadeve;
– nad določbami od prvega do šestega odstavka 26. člena tega zakona, Davčna uprava Republike Slovenije;
– nad določbami prvega in drugega odstavka 29. člena
tega zakona, AJPES.
(2) Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
in AJPES izvršujeta pristojnost iz prejšnjega odstavka kot
prekrškovna organa.
(3) Inšpekcijski in drugi državni organi in nosilci javnih
pooblastil, ki pri izvrševanju svojih nalog ugotovijo kršitve določb zakona iz prve alinee prvega odstavka tega člena, morajo
prekrškovnemu organu podati predlog za uvedbo postopka o
prekršku.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
52. člen
(1) Z globo od 100.000 do 4.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje društvo, ki:
1. opravlja dejavnost, ki ni določena s temeljnim aktom
(prvi odstavek 9. člena);
2. kot tuje društvo deluje v Republiki Sloveniji preko podružnice, ki ni vpisana v register podružnic tujih društev (prvi
odstavek 23. člena);
3. premoženje društva deli med člane oziroma presežka
prihodkov nad odhodki ne porabi za uresničevanje namena ter
ciljev oziroma opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v
temeljnem aktu (drugi in tretji odstavek 24. člena);
4. poslovnih knjig ne vodi skladno z določbami drugega,
tretjega, četrtega ali šestega odstavka 26. člena ali neresnično
prikazuje podatke o finančnem in materialnem poslovanju (peti
odstavek 26. člena).
(2) Z globo od 10.000 do 250.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
društva.
53. člen
(1) Z globo 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje društvo, ki:
1. v pravnem prometu ne uporablja le svojega registriranega imena (peti odstavek 10. člena);
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2. spremeni ime, sedež ali druge določbe temeljnega
akta, zastopnika ali naslov sedeža društva in v roku 30 dni
od nastale spremembe ne vloži zahteve za registracijo spremembe (prvi odstavek 20. člena);
3. v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah pri
registrskem organu ne vloži zahteve za registracijo društva,
ki je nastalo s spojitvijo, oziroma registracijo pripojitve društva (prvi odstavek 21. člena);
4. je v temeljnem aktu določilo, da bo način zagotavljanja podatkov o svojem finančno-materialnem poslovanju
uredilo v posebnem aktu, pa tega ne uredi (prvi odstavek
26. člena);
5. letnega poročila ne predloži v roku AJPES oziroma
letnemu poročilu ne priloži revizorjevega poročila, kadar je to
potrebno (prvi in drugi odstavek 29. člena).
(2) Z globo 30.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba društva.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
(podzakonski akt)
Minister, pristojen za notranje zadeve, v šestih mesecih
od uveljavitve tega zakona izda predpis, s katerim določi
vsebino, obliko in način vodenja registra društev, registra podružnic tujih društev in evidence društev v javnem interesu.
55. člen
(soglasje k računovodskemu standardu)
(1) Slovenski inštitut za revizijo v šestih mesecih od
uveljavitve tega zakona predloži računovodski standard iz
28. člena tega zakona v soglasje ministru, pristojnemu za
finance.
(2) Minister, pristojen za finance, o soglasju odloči v
enem mesecu.
(3) Do objave računovodskega standarda v Uradnem
listu Republike Slovenije se za društva uporabljajo določbe
slovenskega računovodskega standarda 33, če niso v nasprotju z določbami tega zakona.
56. člen
(registrirana in evidentirana društva po uveljavitvi zakona)
(1) Društva, registrirana po predpisih, ki so veljali do
uveljavitve tega zakona, nadaljujejo delo po določbah tega
zakona.
(2) Mednarodna društva in zveze mednarodnih društev,
vpisane v evidenci iz 13. in 14. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 – odločba US in 89/99), se vpišejo v register podružnic tujih društev po uradni dolžnosti.
57. člen
(vpis podatkov o zastopniku)
(1) Manjkajoče podatke iz sedme alinee prvega odstavka 18. člena in pete alinee drugega odstavka 23. člena tega
zakona o zastopnikih društev morajo društva posredovati
pristojnemu organu v roku šestih mesecev od uveljavitve
tega zakona.
(2) Pristojni organ podatke iz prejšnjega odstavka vpiše
v register društev. O vpisu se ne izda odločba.
58. člen
(razveljavitev določb drugih zakonov)
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
– peti odstavek 1. člena Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 62/96 – sklep US, 2/97 – odločba US,
19/97, 21/97 – popravek, 75/97 in 19/00 – sklep US);
– 3. in 4. točka drugega odstavka 34. člena, tretji odstavek 35. člena in prvi odstavek 36. člena Zakona o zaščiti
živali (Uradni list RS, št. 98/99 in 126/03);

Uradni list Republike Slovenije
– zadnji stavek enajstega odstavka 2. člena Zakona o
žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96,
68/96, 70/97, 39/98 – odločba US, 43/99, 51/99 – odločba
US, 19/00 – odločba US, 28/00, 64/01, 32/02 – odločba US,
110/02, 3/03 in 62/04);
– v drugem odstavku 1. člena Zakona o vojnih veteranih
(Uradni list RS, št. 63/95, 108/99, 47/02 – odločba US in 76/03)
besedilo »za obdobje petih let« in tretji odstavek 1. člena;
– drugi odstavek 137. člena, razen določbe 5. točke,
tretji odstavek 138. člena in 139. člen Zakona o ohranjanju
narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 – popravek, 119/02
in 41/04);
– prvi, tretji in četrti odstavek 44. člena Zakona o varstvu
podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04)
– 2., 4. in 5. alinea drugega odstavka 69. člena, prvi in
tretji odstavek 70. člena in 71. člen Zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno
besedilo);
– drugi in tretji odstavek 22. člena, prvi in drugi odstavek
23. člena in 24. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02);
– v drugem odstavku 30. člena Zakona o invalidskih
organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02) besedilo »posreduje letno poročilo o poslovanju organizaciji, pooblaščeni
za obdelovanje in objavljanje podatkov, do zadnjega dne v
mesecu februarju tekočega leta,«, beseda »pa« ter besedi
»invalidska organizacija«;
– v 37. členu Zakona o humanitarnih organizacijah
(Uradni list RS, št. 98/03), besedilo »je dolžna vsako leto
do konca februarja za preteklo leto sprejeti letno poročilo o
poslovanju in ga predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov;« in beseda »tudi«.
59. člen
(razveljavitev zakona)
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati
Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 – odločba
US in 89/99). Do izdaje predpisa iz 54. člena tega zakona se
uporabljajo določbe pravilnika o registru društev (Uradni list
RS, št. 22/96 in 4/00).
(2) Za zahteve za registracijo društva, vložene na podlagi določb Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98
– odločba US in 89/99) do uveljavitve tega zakona, se uporabljajo določbe Zakona društvih (Uradni list RS, št. 60/95,
49/98 – odločba US in 89/99).

ljati:

60. člen
(razveljavitev določb podzakonskih aktov)
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo ve-

– pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva
(Uradni list RS, št. 30/96), razen 2. in 3. člena;
– pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju žrtev vojnega nasilja
(Uradni list RS, št. 89/98), razen 3. člena;
– pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju gospodarstva (Uradni
list RS, št. 71/97);
– pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju športa (Uradni list RS, št. 80/01), razen
5. in 6. točke 6. člena;
– pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu (Uradni list RS, št. 33/97);
– pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju izvajanja družinske
politike (Uradni list RS, št. 27/01), razen prvega odstavka
2. člena in 1., 3., 4., 5., 6. in 7. točke 3. člena, v napovednem stavku 3. člena pa se za besedo »izpolnjuje« doda
beseda »še«;
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– navodilo o pridobitvi statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju obrambe ter varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 11/97), razen druge
alinee 2. člena, s tem, da se besedilo »in zakonom o gasilstvu
(Uradni list RS, št. 71/93)«, črta;
– pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva (Uradni
list RS, št. 37/97);
– pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov in urejanja
vojnih grobišč (Uradni list RS, št. 68/96), razen 3. člena;
– pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 95/99), razen sedme do vključno sedemnajste alinee 6. člena;
– pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 24/05 in 42/05), razen drugega odstavka 5. člena;
– pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje
v javnem interesu na področju zunanjih zadev (Uradni list RS,
št. 11/03), razen šeste, sedme in devete alinee 4. člena;
– pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva,
lovstva, ribištva, veterinarstva ali prehrane (Uradni list RS,
št. 52/98, 60/98, 98/99 – ZZZiv in 45/01-ZZVR-1);
– pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju vojnih invalidov (Uradni
list RS, št. 89/98), razen določbe 3. člena.
(2) Določbe podzakonskih aktov, ki po določbah prejšnjega odstavka niso razveljavljene, ostanejo v veljavi še
največ dve leti po uveljavitvi tega zakona. Do izdaje predpisa
iz 54. člena tega zakona se uporabljajo tudi evidence, vzpostavljene na podlagi teh predpisov.
61. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 022-01/90-7/31
Ljubljana, dne 30. maja 2006
EPA 533-IV
Predsednik
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Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o sladkovodnem ribištvu
(ZSRib)
Razglašam Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja
2006.
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ZAKON
O SLADKOVODNEM RIBIŠTVU (ZSRib)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon ureja sladkovodno ribištvo kot upravljanje
ribolovnih virov v celinskih vodah.
(2) Ta zakon vsebinsko povzema Direktivo Sveta
92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatnih tipov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L
št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7, z vsemi spremembami).
2. člen
(ribolovni viri)
Ribolovni viri so vodni organizmi: prostoživeče ribe in
druge vodne živali, ki so predmet upravljanja ribolovnih virov
(v nadaljnjem besedilu: ribe).
3. člen
(upravljanje rib)
Upravljanje rib obsega: načrtovanje na področju upravljanja rib, določitev prostorskih enot, določanje pravil za
trajnostno rabo rib, naloge v zvezi z ohranjanjem ugodnega
stanja rib in doseganja dobrega ekološkega stanja, podeljevanje koncesij za ribiško upravljanje v ribiških okoliših, ribolov
v komercialnih ribnikih, gojitev rib, evidence v sladkovodnem
ribištvu in poročanje, strokovno usposabljanje delavcev izvajalcev ribiškega upravljanja, škode in odškodnine zaradi
pogina rib, ribiškočuvajsko službo, javne službe ter druga,
s sladkovodnim ribištvom (v nadaljnjem besedilu: ribištvo)
povezana vprašanja.
4. člen
(ribiško upravljanje)
Ribiško upravljanje obsega: programiranje, izvajanje
ukrepov za ohranjanje ugodnega stanja rib, trajnostno rabo
rib, vodenje predpisanih evidenc in poročanje, strokovno
usposabljanje ribičk oziroma ribičev (v nadaljnjem besedilu:
ribič), izvajanje nadzornih nalog ribiškočuvajske službe, izvajanje nalog in aktivnosti ob poginih rib ter druge, za ribiško
upravljanje pomembne naloge.
5. člen
(cilji zakona)
(1) Cilji tega zakona so zlasti:
1. celostno načrtovanje in upravljanje rib na teritorialno
zaokroženih območjih;
2. omogočanje trajnostne rabe rib in etike ribolova;
3. načrtovanje, pospeševanje in nadzor gojitve rib za
poribljavanje voda.
(2) Cilji tega zakona so tudi prispevati k:
1. ohranjanju in varovanju naravnih populacij rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti;
2. varstvu ogroženih ribjih vrst in njihovih združb;
3. preprečevanju vnosa tujerodnih ribjih vrst v celinske
vode in njihovega širjenja;
4. varovanju in ohranjanju narave salmonidnih in ciprinidnih voda.
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men:
dah;

6. člen
(pomen izrazov)
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji po1. celinske vode so celinske vode po predpisih o vo-
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2. dnevni uplen je dovoljeni uplen ribiča v enem ribolovnem dnevu;
3. domorodna vrsta je vrsta po predpisih o ohranjanju
narave;
4. drstišče je vodni prostor, ki zaradi posebnih hidromorfoloških lastnosti omogoča razmnoževanje posameznih
ribjih vrst;
5. drstna doba je obdobje, v katerem se ribe razmnožujejo, in je vrstno specifična;
6. genski material rib je nadzorovana populacija rib
v naravi ali gojena populacija rib v ribogojnih objektih in je
namenjen ohranjanju vrst ali njihovih genskih skladov;
7. gojitev rib je gojitev po tem zakonu in predpisih o
ohranjanju narave ter se izvaja v ribogojnem objektu;
8. intervencijski odlov rib je odlov rib z uporabo elektrike z območja, na katerem se načrtujejo različni posegi, ki bi
lahko povzročili škodo na ribah, in odlov pri reševanju rib;
9. informacijski sistem ribištva je računalniško podprt
informacijski sistem za zbiranje, obdelavo in prikaz podatkov ter informacij v zvezi z opravljanjem vseh dejavnosti, ki
jih ureja ta zakon;
10. izločene vode so vode, izločene iz ribiških okolišev
kot komercialni ribniki, in vode posebnega pomena;
11. najmanjša lovna mera je s predpisom določena
najmanjša velikost ribe, ki jo sme ribič upleniti, in je določena za vsako lovno ribjo vrsto posebej;
12. poribljavanje je doseljevanje rib po predpisih o
ohranjanju narave in se izvaja z vlaganjem rib v vode z
namenom ohranjanja optimalne strukture in velikosti ribjih
populacij;
13. prenos rib je poribljavanje, pri katerem so ribe
preseljene iz ene vode v drugo;
14. rezervat za plemenke je revir, namenjen pridobivanju spolnih produktov za gojitev domorodnih ribjih vrst;
15. rezervat za genetski material je revir, namenjen
ohranjanju genetsko čistih populacij domorodnih ribjih
vrst;
16. ribič je fizična oseba, ki lovi ribe;
17. ribiški kataster je evidenca ribiških območij, okolišev in revirjev po določbah tega zakona;
18. ribogojni objekt (v nadaljnjem besedilu: ribogojnica) je objekt, zgrajen v skladu s predpisi o graditvi objektov,
voda, ohranjanju narave in veterinarstvu, ki ga je mogoče
nadzorovano napolniti z vodo, izprazniti in je namenjen
gojitvi rib;
19. ribolovna dovolilnica je dovoljenje za ribolov;
20. tujerodna vrsta je vrsta po predpisih o ohranjanju
narave;
21. varstvena doba je čas, v katerem je določeno ribjo
vrsto prepovedano loviti;
22. vode posebnega pomena so z vidika varstva rib
nekateri od najbolj ohranjenih in značilnih vodnih ekosistemov, v katerih je ribiško upravljanje pod neposrednim
nadzorom države in ki so določene s predpisom, izdanim
na podlagi 50. člena tega zakona.
7. člen
(posebno varstvo države)
(1) Ribe v celinskih vodah so naravni vir pod posebnim
varstvom države skladno s predpisi.
(2) Upravljanje rib je v pristojnosti države.
(3) Ribje vrste, ki so predmet ribolova, predpiše Vlada
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(4) Država lahko s koncesijo prenese določene naloge
ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu na pravno ali fizično
osebo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec ribiškega upravljanja), če izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje.
(5) Ribiško upravljanje v vodah posebnega pomena
izvaja javni Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
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II. PROSTORSKE PODLAGE ZA RIBIŠKO UPRAVLJANJE
8. člen
(ribiška območja, ribiški okoliši in ribiški revirji)
(1) Za namen ribiškega upravljanja, vključno s trajnostno rabo rib, se celinske vode razdelijo na ribiška območja,
ribiške okoliše in ribiške revirje.
(2) Ribiško območje je največja prostorska enota za ribiško upravljanje in trajnostno rabo rib, ki združuje več ribiških
okolišev s podobnimi ekosistemskimi značilnostmi.
(3) Ribiški okoliš je del ribiškega območja, ki omogoča
smotrno upravljanje rib ter učinkovito spremljanje in nadzor
ribiškega upravljanja.
(4) Ribiški revir je najmanjša prostorska enota ribiškega
okoliša, ki omogoča celovito, smotrno in usklajeno razporeditev ter izvajanje načrtovanih ukrepov pri upravljanju rib.
(5) Meje ribiških območij in ribiških okolišev določi vlada
na predlog ministrice oziroma ministra, pristojnega za ribištvo
(v nadaljnjem besedilu: minister).
(6) V ribiška območja in ribiške okoliše se ne uvrščajo
izločene vode.
9. člen
(ribiški revirji)
(1) Glede na način ribiškega upravljanja so ribiški revirji
lahko varstveni, ribolovni, brez aktivnega ribiškega upravljanja in prizadeti revirji.
(2) Varstveni revirji so:
– gojitveni revirji za sonaravno gojitev rib;
– rezervati za vzpostavljanje ali ohranjanje populacij
domorodnih ribjih vrst;
– rezervati za plemenke domorodnih ribjih vrst;
– rezervati genskega materiala domorodnih ribjih vrst.
(3) Ribolovni revir je del ribiškega okoliša, v katerem je
dovoljen ribolov v skladu s tem zakonom.
(4) Revir brez aktivnega upravljanja je del ribiškega
okoliša, v katerem se ne izvaja ribiško upravljanje in ki je
prepuščen naravnim procesom.
(5) Prizadeti revir je tisti del ribiškega okoliša, v katerem
je življenje rib zaradi poslabšanih življenjskih razmer oziroma
kakovosti vode onemogočeno.
(6) Vrste ribiških revirjev in njihove meje se določijo z
ribiškogojitvenim načrtom.
III. PROGRAM IN NAČRTOVANJE UPRAVLJANJA RIB
10. člen
(program upravljanja rib)
(1) S programom upravljanja rib (v nadaljnjem besedilu:
program) se določajo dolgoročne usmeritve upravljanja rib na
državni ravni za obdobje 12 let.
(2) Program vsebuje zlasti:
1. oceno stanja;
2. cilje in usmeritve za varstvo in trajnostno rabo rib;
3. naloge in ukrepe za doseganje ciljev upravljanja rib;
4. oceno pričakovanih učinkov in potrebnih javnofinančnih sredstev za doseganje ciljev;
5. ukrepe za ohranjanje ugodnega stanja ogroženih rib
v skladu s predpisi o ohranjanju narave.
(3) S programom se določijo tudi nosilci posameznih
nalog.
(4) Program na predlog ministra sprejme vlada.
11. člen
(načrt ribiškega upravljanja v ribiškem območju)
(1) Načrt ribiškega upravljanja v ribiškem območju (v
nadaljnjem besedilu: načrt) je obvezna strokovna podlaga za
celovito ribiško upravljanje posameznega ribiškega območja
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in mora biti odraz specifičnih ekosistemskih značilnosti ribiškega območja.
(2) V načrtu se določijo temeljne usmeritve za ohranitev
in trajnostno rabo rib v ribiškem območju, načela posegov v
populacije posameznih ribjih vrst, usmeritve za poribljavanje
in gojitev rib ter usmeritve za varstvo tistih delov ribiškega območja, ki so zavarovani po predpisih o ohranjanju narave.
(3) Načrt se izdela za obdobje šestih let na podlagi
programa iz prejšnjega člena.
(4) Osnutek načrta pripravi zavod na podlagi mnenja
izvajalca ribiškega upravljanja in lokalne skupnosti. Ministrstvo pred sprejemom načrta seznani javnost z vsebino
osnutka načrta. Osnutek načrta se javno objavi vsaj v enem
javnem glasilu in vsebuje tudi naznanilo o tem, kje si lahko
zainteresirani ogledajo dokumentacijo v zvezi z osnutkom
načrta, koliko časa bo načrt na vpogled in rok za sprejem
pripomb. Rok za sprejem pripomb ne sme biti krajši od
15 dni.
(5) Vsebino načrta podrobneje predpiše minister.
(6) Načrt sprejme minister v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave, in ministrom, pristojnim za
vode.
12. člen
(ribiškogojitveni načrt)
(1) Ribiškogojitveni načrt je podlaga za ribiško upravljanje v posameznih ribiških okoliših. Pri tem se upoštevajo
ekološke značilnosti in razširjenost ribjih vrst ali populacij, ki
so pomembne za ohranjanje ugodnega stanja, ter režimi po
predpisih o ohranjanju narave in voda, ki bi lahko vplivali na
izvajanje ribiškogojitvenega načrta.
(2) Ribiškogojitveni načrt vsebuje:
1. podatke o:
a) oceni stanja;
b) vplivih na ribiški okoliš;
c) izvajalcu ribiškega upravljanja;
č) analizi ribiškega upravljanja za preteklo obdobje;
d) območjih, ki so varovana po predpisih o ohranjanju
narave, in
2. ureditev:
a) revirjev in njihove namembnosti;
b) poribljavanja;
c) sonaravne gojitve rib;
č) gojitve rib v nadzorovanih pogojih v ribogojnicah;
d) ribolovnih režimov;
e) števila ribolovnih dni;
f) količine ulova rib;
g) rezervatov genskega materiala rib;
h) odvzema spolnih celic rib;
i) ribiških tekmovanj in tekmovalnih tras;
j) drugih, za ribiško upravljanje pomembnih vsebin.
(3) Osnutek ribiškogojitvenega načrta za obdobje šestih
let za vsak posamezen ribiški okoliš na podlagi načrta iz
prejšnjega člena izdela zavod na podlagi mnenja izvajalca
ribiškega upravljanja in lokalne skupnosti.
(4) Ribiškogojitveni načrt na predlog zavoda sprejme
minister v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje
narave, in ministrom, pristojnim za vode.
(5) Vsebino ribiškogojitvenega načrta podrobneje predpiše minister.
(6) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave, predpiše pogoje ribiškega upravljanja, če izvajanje ribiškogojitvenega načrta neposredno ogroža ugodno
stanje rib.
13. člen
(letni program izvajalca ribiškega upravljanja in poročanje)
(1) Izvajalec ribiškega upravljanja izvaja ribiško upravljanje v ribiškem okolišu na podlagi letnega programa, izdelanega na podlagi ribiškogojitvenega načrta.
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(2) Letni program ureja izvajanje ribiškogojitvenega načrta za posamezno leto na podlagi ocene stanja v ribiškem
okolišu v preteklem letu; ta ocena stanja je sestavni del
letnega programa.
(3) Izvajalec ribiškega upravljanja pripravi letni program
do 31. decembra za prihodnje leto in ga pošlje zavodu v potrditev. Če zavod v 30 dneh ne da pisnih pripomb, se šteje,
da je letni program potrjen. Do potrditve novega letnega
programa se uporablja letni program za preteklo leto.
(4) Izvajalec ribiškega upravljanja mora najpozneje do
31. marca pripraviti letno poročilo o izvajanju letnega programa za preteklo leto in ga poslati zavodu.
(5) Vsebino letnega programa in letnega poročila podrobneje predpiše minister.
IV. TRAJNOSTNA RABA RIB
14. člen
(trajnostna raba rib)
Trajnostna raba rib je izvajanje ribolova v obsegu, na
način in v času, da se z naravnim samoobnavljanjem ali z
določenimi ukrepi ribiškega upravljanja dolgoročno ohranjajo
ribe ter se pri tem ne poslabšuje ugodno stanje rastlinskih in
živalskih vrst.
15. člen
(odvzem spolnih celic)
(1) Odvzem spolnih celic spolno zrelih rib za nadaljnjo
gojitev domorodnih ribjih vrst (v nadaljnjem besedilu: smukanje) praviloma poteka v rezervatih za plemenke, lahko pa
tudi v drugih delih ribiškega okoliša, določenih v ribiškogojitvenem načrtu.
(2) Če smukanje v ribiškogojitvenem načrtu ni določeno,
lahko minister na podlagi vloge izvajalca ribiškega upravljanja smukanje dovoli po pridobitvi mnenja zavoda.
(3) Način in pogoje smukanja predpiše minister.
16. člen
(poribljavanje)
(1) Poribljavanje se izvaja tako, da je omogočen ribolov in pri tem ni ogroženo ugodno stanje vrst po predpisih o
ohranjanju narave.
(2) Poribljavanje se izvaja samo z ribami iz sonaravne
gojitve in ribogojnic, ki imajo dovoljenje iz 41. člena tega
zakona ter so zdravstveno neoporečne po predpisih o veterinarstvu.
(3) Izvajalec ribiškega upravljanja lahko v novo zgrajenih objektih izvede poribljavanje po predhodni spremembi
ribiškogojitvenega načrta in letnega programa.
17. člen
(genski material)
Odvzem genskega materiala rib iz narave se opravi v
skladu s tem zakonom in predpisi o ohranjanju narave.
18. člen
(sonaravna gojitev)
(1) Sonaravna gojitev rib je gojitev domorodnih vrst
v naravnem okolju in se ne šteje za gojitev po predpisih o
ohranjanju narave ter predpisih o vodah.
(2) Sonaravna gojitev rib je vložitev zaroda in odlov mladic po končanem ciklusu ter se zaradi ohranjanja genske raznolikosti rib izvaja samo v gojitvenih revirjih v istem povodju.
19. člen
(gradnje in drugi posegi na območju ribiškega okoliša)
(1) Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in
izveden na način, ki v največji mogoči meri zagotavlja ohra-
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njanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in
številčnosti.
(2) Gradnje objektov, ki se izvajajo na vodnih zemljiščih po predpisih o graditvi objektov, se lahko izvajajo po
predhodni pridobitvi soglasja zavoda.
(3) Zaradi prehajanja rib čez grajene objekte v vodah
mora investitor zagotoviti ustrezen prehod za ribe. Funkcionalnost prehoda zagotavlja lastnik oziroma najemnik
objekta.
(4) Zavod v sodelovanju z izvajalcem ribiškega upravljanja izda mnenje o vplivu posega na stanje rib v postopku izdaje vodne pravice po predpisih o vodah.
20. člen
(pogin rib)
(1) Pogin rib je lahko posledica naravne, okoljske,
druge nesreče ali kaznivega dejanja.
(2) Kdor opazi pogin rib, mora o tem nemudoma obvestiti center za obveščanje.
(3) Vzorčenje vode, sedimenta in poginulih rib opravi
izvajalec obvezne gospodarske javne službe spremljanja
nenadnega onesnaževanja voda po predpisih o vodah ali
veterinarska inšpekcija v skladu s svojimi pristojnostmi.
Če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo
dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
vzorčenje vode, sedimenta in poginulih rib opravi policija.
(4) Pri poginu rib mora izvajalec ribiškega upravljanja
izdelati skico kraja in zapisnik pogina, sešteti in izmeriti
maso poginulih rib, in sicer ločeno po posameznih vrstah.
(5) Izvajalec ribiškega upravljanja mora v 14 dneh poslati skico in zapisnik (kraj, čas, vrste in količino poginulih
rib) o poginu rib zavodu.
(6) Izvajalec ribiškega upravljanja mora poskrbeti za
ravnanje s poginulimi ribami v skladu z veterinarskimi
predpisi.
(7) Podrobnejša pravila ravnanja v zvezi z ukrepanjem ob poginih rib predpiše vlada.
V. RIBOLOV
21. člen
(ribolov)
(1) Ribolov je lovljenje rib in se izvaja v skladu s tem
zakonom.
(2) Riba, ki je ulovljena v skladu z določbami tega
zakona, postane last ribiča, ki je ribo ulovil.
22. člen
(ribolovna dovolilnica)
(1) Ribe je dovoljeno loviti le z veljavno ribolovno
dovolilnico.
(2) Ribolovno dovolilnico izda izvajalec ribiškega
upravljanja za posamezen ribolovni revir.
(3) Ceno za ribolovno dovolilnico določi izvajalec ribiškega upravljanja.
(4) Veljavna ribolovna dovolilnica mora vsebovati: datum ribolova, ime izdajatelja, ribolovni revir, ime in priimek
imetnice oziroma imetnika ribolovne dovolilnice (v nadaljnjem besedilu: imetnik), ribe, ki jih je dovoljeno loviti, dovoljeni ribolovni režim, zaporedno številko, in žig izvajalca
ribiškega upravljanja.
(5) Prihodki, pridobljeni s prodajo ribolovnih dovolilnic, se vodijo na posebnem knjigovodskem kontu izvajalca
ribiškega upravljanja.
(6) Podrobnejšo vsebino in obliko ribolovne dovolilnice predpiše minister.
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23. člen
(pravica dostopa do vode)
(1) Lastnica oziroma lastnik (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča
mora izvajalcu ribiškega upravljanja in ribiču dopustiti neškodljiv prehod čez svoje zemljišče in zadrževanje na njem
zaradi izvajanja ribiškega upravljanja.
(2) Izvajalec ribiškega upravljanja in ribič morata pri
izvajanju ribiškega upravljanja in ribolovu čim manj vplivati
na stanje zemljišč iz prejšnjega odstavka, po opravljenih
nalogah pa odpraviti morebitno povzročeno škodo.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko prehod in zadrževanje omeji na zemljiščih, ki jih je dovoljeno
ograditi v skladu z zakonom.
24. člen
(ribolovni režim)
(1) Ribolovni režim določa zlasti način ribolova, najmanjše lovne mere, varstvene dobe rib in dnevni uplen.
(2) Ribo, ki je ulovljena v nasprotju z ribolovnim režimom ali ni predmet ribolova, je treba takoj živo in nepoškodovano vrniti v vodo.
(3) Ribolovni režim iz prvega odstavka tega člena podrobneje predpiše minister.
25. člen
(prepovedi)
(1) Prepovedano je loviti ribe:
– brez veljavne ribolovne dovolilnice;
– na varstvenih območjih in drugih revirjih, ki niso ribolovni in so določeni po tem zakonu in predpisih o vodah;
– salmonidne ribe ponoči;
– z razstrelivi;
– s strupi;
– z ostmi, podvodnimi in drugimi puškami, na zanko ali
nastavo;
– s križaki, saki, koši, mrežami vseh vrst in vršami;
– z mosta;
– pod ledom;
– na prehodih za ribe;
– v depresijah, lužah, poplavljenih površinah in drugih vodnih površinah, ki nastanejo ob umiku ali presihanju
vode;
– tako da se pregradi, zapre, izčrpa ali drugam spelje
voda;
– z uporabo elektrike (v nadaljnjem besedilu: elektroribolov);
– na načine, ki niso v skladu z ribolovnim režimom.
(2) Prepovedano je upleniti:
– ribe v varstveni dobi;
– ribe pod najmanjšo predpisano dolžino;
– več rib, kot je dovoljeni dnevni uplen;
– ribe, ki niso predmet ribolova.
(3) Prepovedano je:
– brez ribolovne dovolilnice ali posebnega dovoljenja
imeti pri sebi v neposredni bližini ribolovne vode ribiške priprave, ki niso spravljene v omotu;
– prenašati žive uplenjene ribe v druge vode;
– prenašati žive ribe iz vodnega območja Donave v
vodno območje Jadranskega morja in obratno;
– posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med
drstenjem in v varstvenih revirjih;
– izvajati ribiško upravljanje brez sklenjene koncesijske
pogodbe.
(4) Ne glede na trinajsto alineo prvega odstavka tega
člena je izvajalcu ribiškega upravljanja dovoljeno izvajati
elektroribolov za sonaravno gojitev rib in za odlov plemenk v
skladu z ribiškogojitvenim načrtom, za intervencijske odlove
rib in za znanstveno-raziskovalne namene.
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26. člen
(izjeme)
(1) Minister lahko zaradi spoštovanja mednarodnih ratificiranih pogodb ali predpisov Evropske unije predpiše dodatne
prepovedi pri izvajanju ribolova.
(2) Minister lahko z dovoljenjem, izdanim v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave, na določenem območju
in za določen čas izjemoma dovoli določen način opravljanja
ribolova ne glede na prepovedi iz prejšnjega člena, razen načinov iz četrte in pete alinee prvega odstavka, če je to potrebno
za znanstveno-raziskovalne namene oziroma v drugih posebej
utemeljenih primerih.
(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda minister na
podlagi vloge po predhodni pridobitvi strokovnega mnenja zavoda.
(4) Upravičenka oziroma upravičenec (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki pridobi dovoljenje v skladu s tem členom,
mora o izvedbi dovoljenih dejanj pisno poročati zavodu.
27. člen
(ribiška tekmovanja)
(1) Ribiška tekmovanja lahko potekajo samo na tekmovalnih trasah, ki jih posebej za ta namen opredeli in označi izvajalec ribiškega upravljanja v skladu z ribiškogojitvenim načrtom.
(2) Ribiška tekmovanja je dovoljeno prirejati le na podlagi
pravil, ki jih pripravi Ribiška zveza Slovenije in morajo biti usklajena s pravili Svetovne ribiške konfederacije (CIPS) oziroma
njenih zvez.
(3) Organizator ribiških tekmovanj mora pristojni ribiški
inšpekciji poslati časovni načrt tekmovanj najmanj 14 dni pred
prvo tekmo v nizu tekmovanj.
(4) Poročilo o izvedenih ribiških tekmovanjih je sestavni del
letnega poročila iz 13. člena tega zakona.
VI. KONCESIJE
28. člen
(koncesije)
(1) Za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših
lahko država podeli koncesijo. Koncedent je Republika Slovenija, njene funkcije pa v njenem imenu in za njen račun opravlja
vlada.
(2) Koncesionarka oziroma koncesionar (v nadaljnjem
besedilu: koncesionar) je lahko pravna ali fizična oseba, če
izpolnjuje predpisane pogoje.
(3) Naloge koncesionarja so:
1. priprava in sprejem letnega programa;
2. izvajanje ribolova;
3. izvajanje elektroribolova za sonaravno vzrejo, intervencijske odlove rib in za potrebe znanstveno-raziskovalnega
dela;
4. aktivnosti za ohranjanje ugodnega stanja rib;
5. izvajanje nalog in aktivnosti ob poginih rib;
6. vodenje predpisanih evidenc;
7. poročanje;
8. strokovno usposabljanje ribičev;
9. izvajanje nadzornih nalog ribiškočuvajske službe in
10. druge naloge, povezane s koncesijo.
(4) V javnem interesu se izvajajo vse naloge iz prejšnjega
odstavka, razen nalog iz 2. točke.
(5) Koncesija se podeli za 30 let z odločbo o izbiri na podlagi javnega razpisa.
(6) Koncesijska dajatev je prihodek proračuna Republike
Slovenije.
29. člen
(začasni izvajalec ribiškega upravljanja)
Če za določen ribiški okoliš zaradi neuspešnega javnega razpisa koncesija ni podeljena ali če se koncesija
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odvzame, do podelitve koncesije ta ribiški okoliš začasno
upravlja zavod.
30. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
(1) Koncesionar mora imeti za izvajanje ribiškega upravljanja strokovno usposobljene delavke oziroma delavce (v
nadaljnjem besedilu: delavec), ki opravljajo naloge gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja. Če ima
koncesionar ribogojnico, mora zagotoviti tudi izvajanje nalog
ribogojca.
(2) Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti opravljen izpit o strokovni usposobljenosti.
(3) Društvo, ki želi pridobiti koncesijo, mora poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena imeti praviloma najmanj
30 članic oziroma članov (v nadaljnjem besedilu: član), ne
sme zaračunavati pristopnine, omejevati članstva in mora
omogočati nakup ribolovnih dovolilnic tudi ribičem, ki niso
včlanjeni v društvo.
31. člen
(koncesijski akt)
akt.

(1) Za podelitev koncesije vlada sprejme koncesijski

(2) Koncesijski akt vsebuje:
– opredelitev ribiškega okoliša, za katerega se podeljuje
koncesija za ribiško upravljanje;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– merila za izbor koncesionarja;
– čas trajanja koncesije;
– način podeljevanja koncesije;
– določitev višine koncesijske dajatve;
– način in dinamiko plačevanja koncesijske dajatve;
– nadzor koncedenta nad koncesionarjem;
– razloge in način prenehanja koncesije;
– vsebino javnega razpisa;
– organ, ki pripravi in izvede javni razpis ter izbere
koncesionarja;
– obliko in postopek javnega razpisa;
– vsebino koncesijske pogodbe;
– določitev organa, pooblaščenega za sklenitev koncesijske pogodbe;
– druge določbe, potrebne za izvajanje koncesije.
32. člen
(vsebina pogodbe)
Medsebojno razmerje pri izvajanju ribiškega upravljanja
uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo, ki
mora vsebovati zlasti:
– ribiški okoliš, za katerega se koncesija podeli;
– pravice, obveznosti in odgovornosti koncedenta in
koncesionarja;
– način in pogoje za izvajanje koncesije;
– naloge v javnem interesu, ki jih opravlja koncesionar;
– višino koncesijske dajatve in način plačila;
– odgovorne osebe koncesionarja in obveščanje o spremembah pri odgovorni osebi;
– začetek veljavnosti in trajanje pogodbe;
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja po
prenehanju koncesijske pogodbe;
– nadzor koncedenta nad koncesionarjem.
33. člen
(prenos koncesije)
Koncesionarju ni dovoljeno koncesije prenesti na drugo
pravno ali fizično osebo.
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34. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena;
– z razdrtjem in
– z odvzemom.
35. člen
(odvzem ali omejitev koncesije)
(1) Koncesija se odvzame, če koncesionar:
– kljub pisnemu opozorilu koncedenta v določenem
roku ne plača koncesijske dajatve;
– neupravičeno ne izpolnjuje koncesijske pogodbe;
– neupravičeno ne daje predpisanih podatkov po določbah tega zakona.
(2) Koncesija se lahko omeji ali odvzame zaradi:
– spremembe namembnosti posameznih delov ribiškega okoliša;
– začasne omejitve, ustavitve ali prilagoditve vodne
pravice;
– ohranjanja narave ali drugih razlogov, ki so v javnem
interesu.
(3) O odvzemu ali omejitvi koncesije odloča vlada na
predlog ministra.
(4) Oseba, ki ji je odvzeta ali omejena koncesija, ni
upravičena do odškodnine.
36. člen
(druga vprašanja koncesije)
Za druga vprašanja koncesije, ki niso urejena s tem zakonom, se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo koncesije
na naravnih virih.
VII. RIBOLOV V KOMERCIALNIH RIBNIKIH
37. člen
(komercialni ribnik)
(1) Komercialni ribnik je stoječa voda, ki je namenjena
trženju športnega ribolova v zasebnem interesu in iz katere
je naravno ali s tehničnimi ukrepi preprečena migracija rib v
druge vode. Za rabo vode v komercialnem ribniku je treba
pridobiti vodno pravico po predpisih o vodah.
(2) Za komercialni ribnik ni treba izdelati ribiškogojitvenega načrta.
38. člen
(vlaganje rib in ribolov v komercialnem ribniku)
Pogoje in način vlaganja rib v komercialni ribnik ter
način ribolova v komercialnih ribnikih podrobneje predpiše
minister v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje
narave, in ministrom, pristojnim za vode.
VIII. GOJITEV RIB
39. člen
(gojitev rib)
(1) Gojitev rib je gojitev za poribljavanje voda, za prehrano in gojitev okrasnih rib.
(2) Ribe, razen rib iz sonaravne gojitve, se lahko gojijo
le v ribogojnici, ki je s tehničnimi sredstvi ločena od naravnega okolja.
40. člen
(vodna pravica)
Raba vode za gojitev rib v ribogojnicah se lahko izvaja
na podlagi pridobljene vodne pravice po predpisih o vodah.
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41. člen
(gojitev rib za poribljavanje)
(1) Dovoljenje za gojitev rib za poribljavanje voda lahko
pridobijo osebe, ki imajo vodno pravico in:
– preverjeno poreklo rib za poribljavanje;
– strokovno usposobljene delavce;
– prijavljeno rejo rib pri pristojni enoti Veterinarske uprave Republike Slovenije.
(2) Dovoljenje za gojitev rib iz prejšnjega odstavka izda
minister.
(3) Podrobnejše pogoje za pridobitev dovoljenja za gojitev rib iz tega člena predpiše minister v soglasju z ministrom,
pristojnim za ohranjanje narave.
42. člen
(gojitev rib za prehrano ljudi in gojitev okrasnih rib)
Gojitev rib za prehrano ljudi in gojitev okrasnih rib se
izvajata v skladu s predpisi o živinoreji in veterinarstvu.
IX. JAVNA SLUŽBA V RIBIŠTVU
43. člen
(Zavod za ribištvo Slovenije)
(1) Zavod za ribištvo Slovenije je javni zavod, ki opravlja
določene upravne, strokovne in razvojne naloge s področja
ribištva.
(2) Ustanoviteljica zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice uresničuje vlada.
(3) Zavod je oseba javnega prava s statusom javnega
zavoda.
(4) Statut, letni program dela, finančni načrt, letno poročilo, imenovanje in razrešitev direktorice oziroma direktorja (v
nadaljevanju: direktor) začnejo veljati, ko svet zavoda pridobi
soglasje ustanovitelja.
44. člen
(ime in sedež)
(1) Ime zavoda je Zavod za ribištvo Slovenije. Skrajšano ime zavoda je ZZRS. Sestavni del imena zavoda je znak,
ki je v obliki kroga, znotraj katerega so simboli, ki ponazarjajo
Triglav, ribo in vodo. Ime zavoda v angleškem jeziku je Fisheries Research Institute of Slovenia.
(2) Sedež zavoda je v Ljubljani.

štva;

45. člen
(naloge zavoda)
(1) Zavod opravlja naslednje naloge:
1. vzpostavi in vodi celovit informacijski sistema ribi-

2. izvaja monitoring populacij rib in monitoring rib kot
elementa ekološkega stanja voda po predpisih o varstvu
okolja in vodah in določbah tega zakona;
3. izvaja druge strokovne naloge po predpisih o varstvu
okolja in vodah, med katere sodi predvsem priprava predloga
programa monitoringa ter metodologije in načina izvajanja
monitoringa rib kot elementa ekološkega stanja voda;
4. izvaja druge strokovne naloge po predpisih o ohranjanju narave in določbah tega zakona;
5. posreduje podatke monitoringa rib kot elementa ekološkega stanja voda ministrstvu, pristojnemu za vode, zaradi
ocenjevanja ekološkega stanja voda;
6. pripravlja strokovne podlage za določitev meja ribiških območij in ribiških okolišev iz 8. člena tega zakona;
7. pripravlja strokovne podlage za program iz 10. člena
tega zakona;
8. pripravlja načrte iz 11. člena tega zakona;
9. izdeluje ribiškogojitveni načrt;
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10. potrjuje letne programe iz 13. člena tega zakona;
11. pripravlja strokovne podlage za podeljevanje koncesij po tem zakonu;
12. izdaja soglasja in strokovna mnenja v skladu s predpisi;
13. izvaja ribiško upravljanje v vodah posebnega pomena, določenih z uredbo vlade, in v ribiških okoliših, za
katere ni sklenjena ali je bila odvzeta koncesija za ribiško
upravljanje.
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka izvaja zavod kot javno službo.
(3) Podrobnejša opredelitev in predvideni obseg nalog
iz prvega odstavka tega člena se določita v letnem programu
dela zavoda.
(4) Zavod lahko opravlja tudi druge naloge, ki so določene v statutu zavoda.
46. člen
(organi zavoda in statut zavoda)
(1) Organi zavoda so svet zavoda, direktor zavoda in
strokovni svet.
(2) Sestava in pristojnosti organov zavoda ter organiziranost zavoda se določijo s statutom zavoda.
(3) Medsebojne pravice zavoda in ustanovitelja so določene z zakonom in statutom zavoda.
47. člen
(sredstva za delo zavoda)
(1) Premoženje zavoda, ki ga zavod upravlja in uporablja za opravljanje svojih dejavnosti, je v lasti ustanovitelja.
(2) Zavod razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
(3) Zavod upravlja s premoženjem kot dober gospodar.
48. člen
(viri, način in pogoji za pridobitev sredstev za delo)
(1) Naloge javne službe zavoda se financirajo iz državnega proračuna na osnovi programa dela in finančnega
načrta za posamezno leto.
(2) Za izvajanje nalog, ki niso naloge javne službe,
zavod pridobiva sredstva tudi s prodajo blaga in storitev,
donacijami, dotacijami, darili in iz drugih virov.
(3) Sredstva iz državnega proračuna ter druga javna
sredstva in prihodki iz naslova opravljanja javne službe se
lahko porabijo samo za opravljanje javne službe, ki je določena s tem zakonom.
(4) Prihodki in odhodki iz naslova opravljanja javne
službe ter prihodki in odhodki iz naslova tržnih dejavnosti se
vodijo na dveh ločenih računih.
(5) Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za
izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
(6) O razporejanju presežka odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
(7) O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih virov
sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog sveta.
X. FINANCIRANJE V RIBIŠTVU
49. člen
(financiranje v ribištvu)
(1) V proračunu Republike Slovenije se po tem zakonu
zagotavljajo sredstva za:
– financiranje javne službe v ribištvu;
– financiranje in sofinanciranje ukrepov v skladu s predpisi Evropske skupnosti;
– financiranje državnih pomoči s področja ribištva.
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(2) Financiranje in sofinanciranje iz prejšnjega odstavka določi vlada.
XI. VODE POSEBNEGA POMENA
50. člen
(vode posebnega pomena)
(1) Vlada na predlog ministra in v sodelovanju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave, določi vode posebnega pomena.
(2) Ribiško upravljanje v vodah posebnega pomena,
poleg ribiškega upravljanja iz 4. člena tega zakona, obsega zlasti:
– izvajanje razvojnih in raziskovalnih nalog v ribištvu;
– smukanje za gojitev domorodnih ribjih vrst v skladu
s 15. členom tega zakona.
(3) Vlada ob določitvi vod posebnega pomena podrobneje predpiše:
– naloge, ki se izvajajo v teh vodah;
– morebitne posebne režime upravljanja.
XII. EVIDENCE V RIBIŠTVU IN POROČILA
51. člen
(evidence v ribištvu in poročila)
(1) Evidence v ribištvu se vodijo v ribiškem katastru
in vsebujejo vse predpisane podatke, obdelavo podatkov
in poročila.
(2) Ribiški kataster se vodi kot javna knjiga. Sestavljajo ga popis ribiških območij, ribiških okolišev in ribiških
revirjev s pripadajočimi ribolovnimi, varstvenimi in drugimi
revirji po določbah tega zakona, podatki o stanju populacij
rib, evidence o izvajalcih ribiškega upravljanja, imetnikih
vodnih pravic komercialnih ribnikov, evidence ribogojnic,
evidence o opravljenih izpitih gospodarjev, izvajalcev elektroribolova, čuvajev in ribogojcev, evidence poginov rib,
evidence o smukanju in drugi podatki, pomembni za ribiško upravljanje.
(3) Evidenci ribogojnic in lastnikov vodnih pravic komercialnih ribnikov vsebujeta podatke o:
– gojitveni zmogljivosti ribogojnic oziroma o lastnostih
komercialnega ribnika,
– ribjih vrstah;
– lokaciji objekta;
– osebnem imenu in naslovu stalnega ali začasnega prebivališča fizične osebe ter firmi in sedežu pravne
osebe in
– druge za ribištvo pomembne podatke.
(4) Ribiški kataster vzpostavi, vodi in vzdržuje zavod.
Zavod lahko uporablja osebne podatke samo za namene
upravljanja rib.
(5) Podatki iz drugega odstavka tega člena, ki imajo
naravo osebnih podatkov, se lahko zbirajo, obdelujejo in posredujejo v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
(6) Minister podrobneje predpiše vsebino, obliko in
način vodenja evidenc ter način poročanja.
XIII. ORGANIZACIJE V RIBIŠTVU
52. člen
(Ribiška zveza Slovenije)
(1) Ribiška zveza Slovenije je zveza vseh ribiških
družin.
(2) Člani Ribiške zveze Slovenije so lahko tudi druga
društva in organizacije ter posamezniki, katerih dejavnost
je povezana z ribištvom.
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53. člen
(naloge Ribiške zveze Slovenije)
(1) Ribiška zveza Slovenije poleg nalog, ki jih opravlja
za svoje člane, opravlja tudi naloge, za katere jo pooblasti
minister:
– pripravlja in izvaja letne programe usposabljanja ribičev, preverja znanje in izdaja potrdila o izpitih za ribiča;
– pripravlja in organizira strokovna usposabljanja iz
56. člena tega zakona;
– izvaja programe usposabljanj, preverja znanje in izdaja potrdila o usposobljenosti;
– vodi evidence o opravljenih nalogah iz tega člena in o
tem letno poroča zavodu.
(2) Ribiška zveza Slovenije naloge iz prejšnjega odstavka opravlja kot javno pooblastilo. Listine, ki jih izdaja
Ribiška zveza Slovenije pri izvajanju javnega pooblastila, so
javne listine.
(3) Ribiška zveza Slovenije, ki se ji podeli javno pooblastilo, mora ob prijavi v postopek podelitve javnega pooblastila
izpolnjevati najmanj naslednje pogoje:
– delovati mora na področju celotne države;
– imeti mora usposobljene kadre za izvajanje javnih
pooblastil;
– imeti mora vzpostavljeno potrebno infrastrukturo za
učinkovito izvajanje javnih pooblastil;
– podati mora izračun stroškov za izvajanje javnih pooblastil.
(4) Minister glede na izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega
odstavka izda odločbo v upravnem postopku, s katero Ribiški
zvezi Slovenije podeli javno pooblastilo za opravljanje vseh
ali posameznih nalog iz prvega odstavka tega člena.
(5) Ribiška zveza Slovenije o opravljanju nalog iz tega
člena letno poroča ministrstvu do 31. marca tekočega leta
za preteklo leto.
54. člen
(financiranje Ribiške zveze Slovenije)
Ribiška zveza Slovenije krije stroške svojega delovanja
s članarino, prispevki članov, s prispevki sponzorjev, donatorjev, s prihodki od izvajanja javnih pooblastil, ki bremenijo
udeležence usposabljanj, in iz drugih virov.
55. člen
(ribiške družine)
(1) Ribiška družina je društvo, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbo za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiškem
okolišu.
(2) Ribiška družina deluje v javnem interesu.
(3) Ribiške družine se lahko organizirajo tudi v območne
zveze.
XIV. STROKOVNO USPOSABLJANJE V RIBIŠTVU
56. člen
(strokovno usposabljanje delavcev)
(1) Na podlagi javnega razpisa se podeli javno pooblastilo za strokovno usposabljanje delavcev iz 30. člena tega
zakona, ki se podeli na podlagi tega člena.
(2) Programe strokovnega usposabljanja na predlog Ribiške zveze Slovenije in zavoda predpiše minister.
(3) Izpit se opravi pred tričlansko izpitno komisijo, ki jo
imenuje minister.
(4) Vsebino in način opravljanja izpitov predpiše minister.
(5) Javno pooblastilo iz prvega odstavka tega člena
podeli minister pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– delovati mora na področju celotne države;
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– imeti mora usposobljene kadre za izvajanje javnih
pooblastil;
– imeti mora vzpostavljeno potrebno infrastrukturo za
učinkovito izvajanje javnih pooblastil;
– podati mora izračun stroškov za izvajanje javnih
pooblastil.
(6) Minister glede na izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka izda odločbo v upravnem postopku, s katero
izvajalcu podeli javno pooblastilo.
(7) Medsebojna razmerja med ministrstvom in nosilcem javnega pooblastila se podrobneje uredijo s pogodbo.
(8) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe,
mogoč pa je upravni spor.
(9) Nosilec javnega pooblastila je za izvajanje nalog,
za katere mu je podeljeno javno pooblastilo, odgovoren
ministrstvu.
(10) Javno pooblastilo se odvzame, če nosilec javnega
pooblastila ne izpolnjuje več predpisanih pogojev ali če ravna v nasprotju s predpisi ali pogodbo iz sedmega odstavka
tega člena.
(11) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe,
mogoč pa je upravni spor.
XV. ŠKODA IN ODŠKODNINA
57. člen
(škoda)
Glede povzročitve škode na ribah in odgovornosti za
škodo na ribah se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04 – avtentična razlaga in
28/06 – odločba US), če ta zakon ne določa drugače.
58. člen
(upravičenec do odškodnine)
(1) Za škodo na ribah, povzročeno zaradi zastrupljanja, onesnaževanja oziroma čezmernega obremenjevanja
voda in nezakonitega poseganja v vode, je do odškodnine
upravičen izvajalec ribiškega upravljanja.
(2) Izvajalec ribiškega upravljanja je upravičen tudi do
odškodnine za nezakonito uplenjene ribe, ki se obračuna
po odškodninskem ceniku iz drugega odstavka 59. člena
tega zakona.
59. člen
(določitev odškodnine)
(1) Višina odškodnine se določi ob upoštevanju načela
povrnitve stroškov in zmanjšanja prihodkov, ki vključuje
najmanj:
– vrednost poginulih rib po odškodninskem ceniku;
– stroške izvajalca ribiškega upravljanja;
– stroške strokovne organizacije in izvedencev v zvezi
s sanacijo in izračunom odškodnine;
– stroške za poribljavanje;
– stroške za vzpostavitev prvotnega stanja voda;
– stroške za spremembo ribiškogojitvenega načrta in
letnega programa.
(2) Odškodninski cenik za ribe predpiše minister.
XVI. RIBIŠKOČUVAJSKA SLUŽBA
60. člen
(ribiškočuvajska služba)
(1) Ribiškočuvajska služba se izvaja na podlagi javnega pooblastila, ki se podeli izvajalcem ribiškega upravljanja.
(2) Izvajalec ribiškega upravljanja mora organizirati
ribiškočuvajsko službo, tako da so vse vode nadzorovane.
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(3) Ribiškočuvajsko službo opravljajo ribiški čuvaji, ki
imajo lahko pooblastila prekrškovnega organa, če izpolnjujejo pogoje po zakonu, ki ureja prekrške.
(4) Ribiški čuvaj je lahko vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima že tri leta izpit za ribiča in ima opravljen izpit za ribiškega čuvaja iz 56. člena tega zakona.
(5) Med opravljanjem zakonsko določenih nalog je ribiški čuvaj uradna oseba ter ima značko in službeno izkaznico.
(6) Ribiškega čuvaja na predlog izvajalca ribiškega
upravljanja imenuje in razrešuje minister.
(7) Ribiški čuvaj je imenovan za obdobje šestih let. Po
preteku šestih let je lahko ribiški čuvaj ponovno imenovan.
(8) Obliko ter vsebino značke in službene izkaznice
predpiše minister.
61. člen
(naloge ribiškočuvajske službe)
Naloge ribiškočuvajske službe so:
– nadzor nad ribolovom po tem zakonu;
– nadzor nad ribolovnimi dovolilnicami, plenom in ribiškimi pripravami po tem zakonu;
– pomoč in nasveti ribičem;
– obveščanje centra za obveščanje ob poginih rib;
– spremljanje posegov iz 19. člena tega zakona;
– evidentiranje in obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja o nenapovedanih posegih na vodnih in priobalnih
zemljiščih ribiškega okoliša;
– sprotno vodenje evidence in mesečno poročanje o
opravljanju ribiškočuvajske službe na način in v obliki, kot ju
predpiše minister;
– obveščanje ribiške inšpektorice oziroma inšpektorja
(v nadaljnjem besedilu: ribiški inšpektor).
62. člen
(ukrepi ribiškega čuvaja)
(1) Pri izvajanju svojih nalog sme ribiški čuvaj izvajati
naslednje ukrepe:
– pregledati ribolovno dovolilnico in pregledati listine za
ugotovitev istovetnosti ribiča, ki lovi ribe ali se zadržuje ob
vodi s priborom za ribolov;
– pregledati ribolovni pribor, vabe, ribolovno opremo in
uplen ribiča iz prejšnje alinee;
– začasno zaseči ribolovno opremo in vabe ribiču, ki lovi
ali se zadržuje ob vodi, če nima ribolovne dovolilnice ali lovi
na prepovedan način;
– trajno zaseči protipravno ujete ribe, ki postanejo last
izvajalca ribiškega upravljanja;
– prodajati ribolovne dovolilnice;
– odvzeti ribolovno dovolilnico ribiču, ki lovi na prepovedan način.
(2) Zaradi dokazovanja prekrška sme ribiški čuvaj ribiča, ki je lovil na prepovedan način, ribolovne priprave in
uplenjene ribe tudi fotografirati ali posneti.
(3) Ribič mora na zahtevo ribiškega čuvaja pokazati
ribolovno dovolilnico, vabo, s katero ribari, ribolovni pribor,
uplenjene ribe in vsebino ribiške torbe.
XVII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČB
63. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Izvajanje določb tega zakona in na njegovi podlagi
izdanih predpisov nadzirajo inšpektorji, pristojni za ribištvo,
lovstvo, varstvo okolja, veterinarstvo in notranje zadeve v
skladu s svojimi pristojnostmi.
(2) Za ribiškega inšpektorja je lahko imenovana oseba,
ki izpolnjuje pogoje iz predpisov, ki urejajo inšpekcijo, ima

Št.

61 / 13. 6. 2006 /

Stran

6621

visoko strokovno izobrazbo, ima opravljen ribiški izpit najmanj tri leta in izpolnjuje splošne pogoje za delo v državni
upravi.
64. člen
(pooblastila ribiškega inšpektorja)
Ribiški inšpektor ima poleg pooblastil po splošnih predpisih o inšpekciji tudi naslednja pooblastila in pristojnosti:
– pregledovati dokumente v zvezi z izvajanjem ribiškogojitvenega načrta;
– pregledovati gradnje in druge posege v vode;
– nadzorovati dejavnosti izvajalcev ribiškega upravljanja ob poginih;
– nadzirati pravico dostopa do vode;
– nadzorovati izvajanje koncesijskih pogodb;
– pregledovati dokumentacijo, ki jo morajo pridobiti ribogojci za gojitev rib za poribljavanje;
– nadzirati opravljanje nalog in pooblastil ribiških čuvajev;
– pregledovati dokumentacijo komercialnih ribnikov in
njihovo upravljanje;
– pregledovati ustreznost ribolovnih dovolilnic in vodenje
sredstev, ki so pridobljena s prodajo ribolovnih dovolilnic.
65. člen
(ukrepi ribiškega inšpektorja)
Poleg ukrepov, ki jih mora ribiški inšpektor izreči po
splošnih predpisih o inšpekciji, mora tudi:
– ustaviti vso dejavnost, ki je v nasprotju s tem zakonom
in na njegovi podlagi izdanimi predpisi;
– prepovedati upravljanje ribolovnega okoliša ali njegovega dela brez sklenjene koncesijske pogodbe;
– obveščati ministra o ugotovljenih nepravilnostih pri
izvajanju koncesijske pogodbe;
– v nujnih primerih odrediti začasne ukrepe za preprečitev škode ribam ali njihovemu biotopu;
– prepovedati gojitev rib, če ribogojec nima potrebnih
dovoljenj ali ne izvaja njihovih določil;
– začasno zaseči predmete in finančna sredstva, ki so
bila pridobljena v nasprotju z določbami tega zakona in na
njegovi podlagi sprejetimi predpisi;
– predlagati prenehanje opravljanja službe ribiškega
čuvaja, če so za to utemeljeni razlogi.
XVIII. KAZENSKE DOLOČBE
66. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 200.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje
pravna oseba, ki:
1. opravlja smukanje, ki ni predvideno v ribiškogojitvenem načrtu, in ne pridobi dovoljenja ministra (drugi odstavek
15. člena);
2. izvaja poribljavanje z ribami iz ribogojnic, ki nimajo
dovoljenja po 41. členu tega zakona, in z ribami, ki niso zdravstveno neoporečne (drugi odstavek 16. člena);
3. izvede poribljavanje v novozgrajenih objektih brez
predhodne spremembe ribiškogojitvenega načrta in letnega
programa (tretji odstavek 16. člena);
4. o poginu rib ne obvesti centra za obveščanje (drugi
odstavek 20. člena);
5. ne dovoli izvajalcu ribiškega upravljanja ali ribiču
neškodljivega prehoda čez svoje zemljišče in zadrževanja
na njem, zaradi izvajanja ribiškega upravljanja (prvi odstavek
23. člena);
6. dovoli ribolov na načine, ki so prepovedani v prvem
odstavku 25. člena tega zakona;
7. dovoli upleniti ribe, ki jih je prepovedano upleniti
(prva, druga in četrta alinea drugega odstavka 25. člena);
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8. dovoli prenašati žive uplenjene ribe v druge vode
(druga alinea tretjega odstavka 25. člena);
9. dovoli ribolov na načine, ki jih je minister prepovedal
(prvi odstavek 26. člena);
10. prireja ribiška tekmovanja na trasah, ki niso opredeljene v ribiškogojitvenem načrtu (prvi odstavek 27. člena),
ali ne pošlje časovnega načrta tekmovanj pristojni ribiški
inšpekciji najmanj 14 dni pred prvo tekmo v nizu tekmovanj
(tretji odstavek 27. člena).
(2) Z globo od 150.000 do 400.000 tolarjev se kaznuje
samostojna podjetnica oziroma samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: podjetnik), ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 100.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 80.000 do 180.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba podjetnika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 60.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje
fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
67. člen
(hujši prekrški)
(1) Z globo od 400.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje
pravna oseba, ki:
1. izvede poseg brez predhodne pridobitve soglasja
zavoda ali če poseg ni v skladu s tem soglasjem (drugi odstavek 19. člena);
2. prenaša žive ribe iz vodnega območja Donave v
vodno območje Jadranskega morja in obratno (tretja alinea
tretjega odstavka 25. člena);
3. posega na drstišča oziroma vznemirja ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih (četrta alinea
tretjega odstavka 25. člena);
4. izvaja ribiško upravljanje brez sklenjene koncesijske
pogodbe (peta alinea tretjega odstavka 25. člena);
5. prenese koncesijo na drugo pravno ali fizično osebo
v nasprotju s 33. členom tega zakona;
6. gospodari s komercialnim ribnikom, ne da bi pridobil
vodno pravico (prvi odstavek 37. člena);
7. za gojitev rib za poribljavanje ne pridobi dovoljenja
ministra (tretji odstavek 41. člena).
(2) Z globo od 300.000 do 800.000 tolarjev se kaznuje
podjetnik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 200.000 do 600.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Z globo od 150.000 do 400.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba podjetnika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
68. člen
(prekrški ribičev)
Z globo 60.000 tolarjev se za prekršek kaznuje ribič, ki:
1. lovi ribe na načine, ki so prepovedani v prvem odstavku 25. člena tega zakona;
2. upleni ribe, ki jih je prepovedano upleniti (prva, druga
in četrta alinea drugega odstavka 25. člena);
3. upleni več rib, kot je dovoljeni dnevni uplen (tretja
alinea drugega odstavka 25. člena);
4. ima pri sebi v neposredni bližini ribolovne vode brez
ribolovne dovolilnice ali posebnega dovoljenja ribiške priprave, ki niso spravljene v omotu (prva alinea tretjega odstavka
25. člena);
5. prenaša žive uplenjene ribe v druge vode (druga
alinea tretjega odstavka 25. člena);
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6. lovi ribe na načine, ki jih je minister prepovedal (prvi
odstavek 26. člena);
7. na zahtevo ribiškega čuvaja ne pokaže ribolovne dovolilnice, vabe, s katero ribari, ribolovnega pribora, uplenjenih
rib in vsebine ribiške torbe, ki jo ima pri sebi (tretji odstavek
62. člena);
8. ovira ribiškega čuvaja in se mu upira pri izvrševanju
njegovih pooblastil (prvi odstavek 62. člena).
69. člen
(varstveni ukrepi)
Za prekrške iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke prejšnjega člena
se izreče tudi stranska sankcija odvzema predmetov, ki so
bili uporabljeni pri prekršku, in uplenjenih rib.
XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
70. člen
(prva podelitev koncesije ter uporaba obstoječih
službenih znakov in izkaznic)
(1) Vlada izda koncesijski akt za izvajanje ribiškega
upravljanja v ribiških okoliših v enem letu od uveljavitve tega
zakona.
(2) Pri prvi podelitvi koncesije iz 28. člena tega zakona
imajo prednost ribiške organizacije, ki so do javnega razpisa
iz 28. člena tega zakona v skladu s predpisi, samoupravnimi sporazumi in načrti strokovno ustrezno izvajale ribiško
upravljanje.
(3) Do sklenitve koncesijskih pogodb izvajajo ribiško upravljanje v obstoječih ribiških okoliših dosedanje ribiške družine.
(4) Do določitve izvajalca ribiškega upravljanja v vodah
posebnega pomena izvaja ribiško upravljanje zavod.
(5) Do izdaje novih službenih znakov in izkaznic ribiški
čuvaji uporabljajo obstoječe znake in izkaznice.
71. člen
(obstoječa Ribiška zveza Slovenije)
(1) Naloge Ribiške zveze Slovenije opravlja obstoječa
Ribiška zveza Slovenije.
(2) Obstoječa Ribiška zveza Slovenije uskladi svoje
delovanje z določbami tega zakona v enem letu od njegove
uveljavitve.
72. člen
(obstoječi Zavod za ribištvo Slovenije)
(1) Naloge zavoda po določbah tega zakona opravlja
obstoječi Zavod za ribištvo Slovenije, ki se uskladi z določbami tega zakona v enem letu od njegove uveljavitve.
(2) Sredstva za delo Zavoda za ribištvo Slovenije so
vsa osnovna in materialna sredstva, ki jih je upravljal do
uveljavitve tega zakona.
73. člen
(Uporaba obstoječih in rok za izdajo novih predpisov)
(1) Vlada izda predpise po tem zakonu v roku enega
leta po uveljavitvi tega zakona. Minister izda predpise po tem
zakonu v roku dveh let po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka ve
ljajo in se uporabljajo naslednji predpisi:
– Odredba o določitvi ribiških rajonov in ribiških okolišev (Uradni list LRS, št. 17/59 ter Uradni list RS, št. 9/93 in
20/98);
– Pravilnik o načinu upravljanja varstvenih voda (Uradni
list SRS, št. 7/78);
– Pravilnik o ribiškem katastru (Uradni list SRS,
št. 7/78);
– Pravilnik o gojitveno-čuvajski službi in o izpitih za
ribiške čuvaje (Uradni list SRS, št. 7/78 in Uradni list RS,
št. 14/93);
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– Odškodninski cenik za povračilo škode na ribah (Uradni list SRS, št. 17/80 in Uradni list RS, št. 43/93);
– Odredba o najmanjših dolžinah lovnih rib in o varstveni dobi lovnih rib, rakov, žab in školjk (Uradni list RS, št. 14/93
in 20/93 – popravek);
– Pravilnik o ribiško-gojitvenih načrtih ter o evidenci izvrševanja (Uradni list RS, št. 68/2000 in 29/01 – odločba US);
– Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v
Javni zavod za ribištvo Slovenije (Uradni list RS, št. 31/01,
60/01, 4/05 in 23/06).
74. člen
(veljavnost ribiškogojitvenega načrta)
Potrjeni ribiškogojitveni načrti ostanejo v veljavi do sprejetja novih ribiškogojitvenih načrtov, sprejetih na podlagi četrtega odstavka 12. člena tega zakona.
75. člen
(veljavnost izpitov)
Za osebe, ki so pred uveljavitvijo tega zakona opravile
izpit o strokovni usposobljenosti za gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja po Pravilniku Ribiške zveze
Slovenije o organizaciji in programu izobraževanja članov
ribiških organizacij (Glasilo Ribič št. 9/81) ter za ribogojca pri
Zavodu za ribištvo Ljubljana, šteje, da imajo izpite iz 56. člena tega zakona opravljene.
76. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon
o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76, 21/78 in
42/86 ter Uradni list RS, št. 29/95 – ZPDF, 89/99 – ZDru-A
in 110/02 – ZGO-1).
77. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 325-03/90-1/9
Ljubljana, dne 30. maja 2006
EPA 762-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2569.

Zakon o biocidnih proizvodih (ZBioP)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o biocidnih proizvodih
(ZBioP)
Razglašam Zakon o biocidnih proizvodih (ZBioP), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja
2006.
Št. 001-22-83/06
Ljubljana, dne 7. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O BIOCIDNIH PROIZVODIH (ZBioP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon ureja:
– dajanje biocidnih proizvodov v promet in uporabo v
Republiki Sloveniji,
– medsebojno priznavanje dovoljenj za dajanje biocidnih proizvodov v promet in uporabo znotraj Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: EU),
– nacionalni del postopka za vključitev aktivnih snovi,
ki jih je mogoče uporabiti v biocidnih proizvodih, na seznam aktivnih snovi,
– javne službe na področju ocenjevanja biocidnih
proizvodov in preizkušanje njihove učinkovitosti,
– nadzor nad izvajanjem tega zakona in
– druga vprašanja, povezana z biocidnimi proizvodi.
(2) Ta zakon vsebinsko povzema Direktivo 98/8/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998
o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L št. 123 z
dne 24. 4. 1998, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/8/ES) in upošteva naslednje
uredbe:
– Uredbo Komisije (ES) št. 1896/2000 z dne 7. septembra 2000 o prvi fazi programa iz člena 16(2) Direktive
98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o biocidnih pripravkih (UL L št. 228 z dne 8. 9. 2000, str. 6),
– Uredbo Komisije (ES) št. 1687/2002 z dne 25. septembra 2002 o dodatnem obdobju za prijavo nekaterih
aktivnih snovi, ki so že bile v prometu za uporabo v
biocidnih pripravkih skladno s členom 4(1) Uredbe (ES)
št. 1896/2000 (UL L št. 258 z dne 26. 9. 2002, str. 15),
– Uredbo Komisije (ES) št. 2032/2003 z dne 4. novembra 2003 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dajanjem biocidnih proizvodov v
promet in o spremembi Uredbe (ES) št. 1896/2000 (UL L
št. 307 z dne 24. 11. 2003, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2032/2003/ES),
– Uredbo Komisije (ES) št. 1048/2005 z dne 13. junija
2005 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2032/2003 o
drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2)
Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
z dajanjem biocidnih proizvodov v promet (UL L št. 178 z
dne 9. 7. 2005, str. 1).
2. člen
(načeli)
(1) Biocidni proizvodi se uporabljajo tako, da so učinkoviti za predvideni namen uporabe, da ne povzročajo
nesprejemljivih posledic za ciljne organizme (na primer:
odpornost na biocidni proizvod ali nepotrebno trpljenje
ciljnih organizmov) in glede na sodobna znanstvena ter
tehnična spoznanja tudi nimajo nesprejemljivih posledic
za zdravje ljudi, živali ali okolje.
(2) Podatki o vplivih in učinkih biocidnih proizvodov iz
prejšnjega odstavka se pridobivajo tako, da se preskusi na
vretenčarjih zmanjšajo na najmanjšo možno mero.
3. člen
(subsidiarna uporaba zakona, ki ureja kemikalije)
Kolikor s tem zakonom ni drugače določeno, se za
proizvodnjo in promet biocidnih proizvodov in posledice
njihove uporabe smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja kemikalije.
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4. člen
(izjeme, za katere se zakon ne uporablja)
(1) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za:
– zdravila in homeopatska zdravila za humano rabo,
aktivne vsadne medicinske pripomočke, medicinske pripomočke in naprave ter druge medicinske proizvode, kakor jih
določajo predpisi o zdravilih in medicinskih pripomočkih,
– zdravila, imunološka zdravila in homeopatska zdravila
za uporabo v veterinarski medicini, kakor jih določajo predpisi
o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini,
– živila, aditive za živila, arome za živila in surovine za
njihovo proizvodnjo, materiale in izdelke, ki prihajajo v stik z
živili, kakor jih določajo predpisi o živilih, materialih in izdelkih, ki prihajajo v stik z živili,
– krmo in dodatke krmi ter nekatere proizvode, ki se
uporabljajo v živalski prehrani, kakor jih določajo predpisi
o krmi,
– detergente, kakor jih urejajo predpisi o detergentih,
pod pogojem, da se ne pričakuje nobeno biocidno delovanje
in da se tako delovanje pri dajanju v promet ne navaja,
– kozmetične proizvode, kakor jih določajo predpisi o
kozmetičnih proizvodih,
– fitofarmacevtska sredstva, kakor jih določajo predpisi
o fitofarmacevtskih sredstvih.
(2) Zakon se tudi ne uporablja za prevoz biocidnih proizvodov pod carinskim nadzorom, če na ozemlju Republike
Slovenije ne poteka nobena predelava ali obdelava.
(3) Ta zakon ne posega v določbe predpisov EU in
ukrepe, sprejete v skladu z njimi, zlasti ne v:
– predpise o trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi
in pripravkov,
– predpise o prepovedi dajanja v promet in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi,
– Uredbo Sveta (EGS) št. 2455/92/EGS z dne 23. julija
1993 o izvozu in uvozu določenih nevarnih kemikalij (UL L
št. 251 z dne 29. 8. 1992, str. 13) in predpise o izvozu in
uvozu določenih nevarnih kemikalij,
– predpise o varnosti in zdravju pri delu,
– predpise o zavajajočem oglaševanju.
(4) Določbe tega zakona o razvrščanju, pakiranju in
označevanju biocidnih proizvodov ne veljajo za prevoze teh
proizvodov po železnicah, cestah, notranjih plovnih poteh,
morju ali zraku.
5. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen,
kakor izrazi, uporabljeni v Zakonu o kemikalijah (Uradni
list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo in 47/04
– ZdZPZ), razen naslednjih izrazov:
1. Biocidni proizvodi so aktivne snovi in pripravki, ki
vsebujejo eno ali več aktivnih snovi, pripravljeni v obliki, v
kakršni se dobavljajo uporabniku oziroma uporabnici (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), in so namenjeni, da se z njimi
kemično ali biološko uničuje, odvrača, naredi neškodljivo
ali kako drugače prepreči škodljivo delovanje škodljivega
organizma. Pojem biocidni proizvodi vključuje tudi biocidne
proizvode z manjšim tveganjem, kolikor ni s tem zakonom
določeno drugače. Izčrpen seznam 23 vrst biocidnih proizvodov z opisom posameznih vrst je predstavljen v Prilogi V
Direktive 98/8/ES.
2. Seznami snovi I, IA in IB so seznami, navedeni v
prilogah I, IA in IB Direktive 98/8/ES, pri čemer je:
– Priloga I seznam aktivnih snovi, ki so na ravni EU
dovoljene za uporabo v biocidnih proizvodih;
– Priloga IA seznam aktivnih snovi, ki so na ravni EU
dovoljene za uporabo v biocidnih proizvodih z manjšim tveganjem;
– Priloga IB seznam osnovnih snovi z zahtevami, ki so
dogovorjene na ravni EU.
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3. Priloga IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB in V so priloge k
Direktivi 98/8/ES, pri čemer je:
– Priloga IIA zbirka osnovnih podatkov za aktivne
snovi,
– Priloga IIB zbirka osnovnih podatkov za biocidne pripravke,
– Priloga IIIA zbirka dodatnih podatkov za aktivne
snovi,
– Priloga IIIB zbirka dodatnih podatkov za biocidne pripravke,
– Priloga IVA zbirka podatkov za aktivne snovi,
– Priloga IVB zbirka podatkov za biocidne pripravke,
– Priloga V zbirka vrst biocidnih pripravkov in njihov
opis.
4. Biocidni proizvodi z manjšim tveganjem so proizvodi,
ki vsebujejo le aktivne snovi, navedene v seznamu snovi IA,
oziroma aktivne snovi, ki so v postopku vključitve na ta seznam in je Evropska komisija ugotovila, da je dokumentacija
za vključitev na seznam snovi IA popolna, in poleg aktivne
snovi ne vsebujejo nobene pogojno nevarne snovi. Pri predpisani uporabi predstavlja tak biocidni proizvod le manjše
tveganje za ljudi, živali in okolje.
5. Aktivna snov je snov ali mikroorganizem, tudi virus
ali gliva, s splošnim ali posebnim delovanjem na škodljive
organizme ali proti njim.
6. Obstoječe aktivne snovi so aktivne snovi, ki so bile
v kateri koli državi članici EU v prometu kot sestavina biocidnega proizvoda pred 14. majem 2000.
7. Nove aktivne snovi so aktivne snovi, ki so prvič dane
v promet kot sestavina biocidnega proizvoda po 14. maju
2000 v eni od držav članic EU, dokler niso vključene na enega od seznamov snovi I, IA ali IB.
8. Osnovna snov je snov, vključena na seznam snovi
IB, in se v glavnem ne uporablja kot pesticid, kot biocid pa le
v manjši meri, bodisi neposredno ali v proizvodu, ki sestoji iz
te snovi in enostavnega topila, ki samo po sebi ni nevarno.
Osnovna snov se ne trži neposredno za biocidne namene.
9. Pogojno nevarna snov je vsaka snov, razen aktivne
snovi, ki jo vsebuje biocidni proizvod, ali ki nastaja v biocidnem proizvodu v taki koncentraciji, da lahko negativno
učinkuje na ljudi, živali ali okolje. Take snovi oziroma proizvodi, ki jih vsebujejo, so običajno, razen če obstajajo drugi
razlogi za njihovo pogojno nevarnost, razvrščene v skladu
s predpisi o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih
snovi oziroma pripravkov.
10. Škodljiv organizem je vsak organizem, katerega
prisotnost je nezaželena ali ki škodljivo vpliva na ljudi, njihove
dejavnosti ali proizvode, ki jih uporabljajo ali proizvajajo, in na
živali ali okolje (v nadaljnjem besedilu: ciljni organizem).
11. Ostanek je ena ali več snovi, prisotnih v biocidnem
proizvodu, ki ostane kot rezultat njegove uporabe, vključno
z metaboliti takih snovi in proizvodov, ki so rezultat njihove
razgraditve ali reakcije.
12. Dajanje v promet je vsaka dobava za plačilo ali brez
plačila, vsako prepuščanje tretjemu ali s tem povezano skladiščenje, razen skladiščenja, ki mu sledi izvoz iz carinskega
območja Skupnosti ali končna obravnava kot odpadek, vsak
uvoz na carinsko območje Skupnosti ne glede na to, kakšna
raba ali uporaba je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za ta biocidni proizvod, razen tranzita prek carinskega
območja Skupnosti, ter vsak vnos biocidnega proizvoda iz
držav članic EU na ozemlje Republike Slovenije.
13. Popolni postopek ali avtorizacija je postopek, v katerem pristojni organ na podlagi vloge predlagatelja oziroma
predlagateljice (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) izda dovoljenje, s katerim se dovoljuje promet in uporaba biocidnega
proizvoda na ozemlju Republike Slovenije.
14. Skrajšani postopek ali registracija je postopek, v
katerem pristojni organ na podlagi vloge predlagatelja izda
dovoljenje za dajanje biocidnega proizvoda z manjšim tveganjem v promet in uporabo na ozemlju Republike Slovenije.
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15. Posebni postopek je postopek za dajanje biocidnega proizvoda v promet in uporabo na podlagi okvirne
formulacije na ozemlju Republike Slovenije.
16. Okvirna formulacija so specifikacije za skupino biocidnih proizvodov, ki imajo isti namen uporabe in so namenjeni za isto vrsto uporabe. Ti biocidni proizvodi morajo
vsebovati iste aktivne snovi z isto specifikacijo, zlasti glede
stopnje čistosti, kakor tudi glede vrste in količine nečistot in
njihova sestava sme odstopati od sestave biocidnega proizvoda, za katerega je že bilo izdano dovoljenje za promet po
postopku avtorizacije ali registracije, le v takem obsegu, da
odstopanja pomenijo enako ali manjše tveganje in ne vplivajo
na učinkovitost biocidnega proizvoda.
17. Izjava o dostopnosti podatkov je listina s podpisom
lastnika oziroma lastnice (v nadaljnjem besedilu: lastnik)
oziroma lastnikov zadevnih podatkov, zaščitenih z določbami
tega zakona, v kateri se izjavlja, da smejo pristojni organi
uporabljati te podatke za namene izdaje dovoljenja po postopku avtorizacije, registracije, po posebnem postopku, ali
za vključitev aktivnih snovi na sezname snovi I, IA ali IB.
18. Znanstveno raziskovanje in razvoj je znanstveno
preskušanje, analiziranje ali izvajanje raziskav v nadzorovanih pogojih. Vključuje ugotavljanje specifičnih lastnosti snovi,
njenega delovanja, učinkovitosti, škodljivih vplivov na zdravje
ljudi, živali ali okolje, kakor tudi znanstvene raziskave v zvezi
z razvojem novega biocidnega proizvoda.
19. Raziskovanje in razvoj, usmerjena v uporabo, sta
nadaljnji razvoj biocidnega proizvoda, kjer se na poskusni
ali proizvodni ravni raziskujejo možnosti uporabe biocidnega
proizvoda.
20. Splošna uporaba je vsaka nepoklicna uporaba biocidnih proizvodov.
21. Poklicna uporaba pomeni vsako uporabo biocidnega proizvoda pri opravljanju poslovne dejavnosti, vključno z
dejavnostjo prometa.
22. Nepredvidena nevarnost je nevarnost, da bi zaradi
ciljnih organizmov, ki jih ni bilo mogoče predvideti, preprečiti
ali omejiti njihovega pojava, oziroma se nanje ni bilo mogoče
pripraviti z ustreznimi ukrepi, nastala škoda za ljudi ali za
njihovo imetje.
23. Predlagatelj je proizvajalec oziroma proizvajalka
(v nadaljnjem besedilu: proizvajalec) ali njegov zastopnik
oziroma zastopnica (v nadaljnjem besedilu: zastopnik), ki
predlagajo dajanje biocidnega proizvoda v promet. Zastopnik
je lahko pravna ali fizična oseba.
24. Imetnik dovoljenja je pravna ali fizična oseba, ki je
navedena na dovoljenju za dajanje biocidnega proizvoda v
promet in uporabo in ima svoj stalni sedež ali naslov v eni
od držav članic EU.
(2) Predlagatelj za avtorizacijo, registracijo ali za vključitev aktivne snovi na seznam snovi I, IA ali IB je pravna ali
fizična oseba, ki je odgovorna za prvo dajanje biocidnega
proizvoda v promet, ali oseba, ki posreduje vlogo v imenu
osebe, odgovorne za prvo dajanje biocidnega proizvoda v
promet.
(3) Predlagatelj mora imeti svoj stalni sedež v eni od
držav članic EU.
6. člen
(pristojni organ)
Upravne naloge na področju prometa in uporabe biocidnih proizvodov, nadzor nad izvajanjem tega zakona,
obveščanje Evropske komisije in zagotavljanje mednarodne
izmenjave podatkov opravlja organ, pristojen za kemikalije (v
nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
7. člen
(odgovornost uporabnikov biocidnih proizvodov)
(1) Uporabniki morajo biocidne proizvode uporabljati
tako, da pri ravnanju z njimi ne ogrožajo svojega življenja ali
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življenja drugih in ne povzročajo škodljivih učinkov za ljudi,
živali ali okolje. Pretehtano morajo uporabljati kombinacije
fizikalnih, bioloških, kemijskih ali drugih primernih ukrepov
proti ciljnim organizmom. Pri tem morajo upoštevati vse
predpisane zaščitne ukrepe za varstvo ljudi, živali in okolja v
skladu z navodilom za uporabo in navedbo na etiketi, vključno s pripravo predpisane koncentracije biocidnega proizvoda
za uporabo. Uporabo biocidnih proizvodov je potrebno omejiti
na najmanjšo potrebno mero.
(2) Pri poklicni uporabi biocidnih proizvodov je treba
upoštevati tudi predpise s področja varnosti in zdravja pri
delu.
II. AKTIVNE SNOVI
8. člen
(dajanje aktivne snovi v promet)
(1) Kolikor ni s tem zakonom določeno drugače, se
aktivna snov lahko daje v promet in uporablja v biocidnih
proizvodih v Republiki Sloveniji le, če izpolnjuje zahteve
tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, je razvrščena, pakirana in označena v skladu s predpisi, ki urejajo
kemikalije, in je vključena ali je v postopku vključevanja na
seznam snovi I ali IA.
(2) Osnovne snovi se smejo dajati v promet in uporabo
za biocidne namene le, če so vključene na seznam snovi IB
in so izpolnjeni pogoji glede razvrščanja, pakiranja in označevanja v skladu s tem zakonom in je zanje izdelan varnostni
list v skladu z zakonom, ki ureja kemikalije.
9. člen
(vključitev aktivne snovi na sezname snovi I, IA ali IB)
(1) Aktivna snov se vključi na seznam snovi I, IA ali IB
za začetno obdobje, ki ne presega 10 let.
(2) Aktivna snov se vključi na enega od seznamov snovi
I, IA ali IB po postopku, določeneM s tem zakonom.
(3) Aktivne snovi so lahko vključene na sezname snovi
I, IA ali IB le za tiste vrste biocidnih proizvodov iz Priloge V, za
katere je bila predložena predpisana dokumentacija.
(4) Vključitev aktivne snovi na seznam snovi I, IA ali
IB se lahko podaljša enkrat ali večkrat za obdobje, ki ne
presega 10 let.
(5) v primeru suma, da niso izpolnjeni pogoji, na podlagi
katerih je bila aktivna snov vključena na sezname snovi I,
IA, ali IB, pristojni organ smiselno uporabi določbe tretjega
odstavka 23. člena tega zakona.
10. člen
(ravnanje pristojnega organa v postopku za vključitev
aktivne snovi na sezname snovi I, IA ali IB)
(1) Vključitev aktivne snovi na enega od seznamov
snovi I, IA ali IB za uporabo v biocidnem proizvodu ali kot
osnovne snovi se izvede na predlog predlagatelja.
(2) Predlagatelj vloži vlogo pri pristojnem organu.
(3) Vloga mora biti predložena v slovenskem jeziku
in mora vsebovati dokumentacijo iz petega odstavka tega
člena. Dokumentacija je lahko v slovenskem ali angleškem
jeziku, izjemoma tudi v drugem uradnem jeziku EU, kolikor
pristojni organ s tem soglaša.
(4) Hkrati s predlogom za vključitev aktivne snovi na
seznam snovi I ali IA lahko predlagatelj predloži tudi zahtevek
za začasno dovoljenje v skladu s 34. členom tega zakona.
(5) Dokumentacija za ocenjevanje aktivnih snovi za
njihovo vključitev na enega od seznamov snovi I, IA ali IB
mora poleg osebnega imena oziroma firme predlagatelja,
polnega naslova oziroma sedeža predlagatelja, osebnega
imena oziroma firme imetnika oziroma imetnice (v nadaljnjem
besedilu: imetnik) dovoljenja in polnega naslova oziroma
sedeža imetnika dovoljenja vsebovati tudi dokumentacijo o
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preskusih aktivne snovi in vsaj enega biocidnega proizvoda,
ki to aktivno snov vsebuje, na podlagi katerih je mogoče v
skladu z 11. členom tega zakona izdelati oceno učinkov in
tveganja.
(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka podatkov,
ki glede na vrsto in pričakovano uporabo biocidnega proizvoda niso potrebni v postopku za ocenjevanje aktivne snovi, ni
treba navajati. Enako velja, če podatkov ni mogoče navesti,
ker to ni potrebno iz znanstvenih razlogov ali ker to ni tehnično izvedljivo. V takih primerih je treba predložiti utemeljitev,
ki je sprejemljiva za pristojni organ. Pristojni organ oceni
ustreznost vloge za vsak primer posebej.
(7) Vsebino dokumentacije iz petega odstavka tega člena predpiše minister oziroma ministrica, pristojna za zdravje
(v nadaljnjem besedilu: minister) v soglasju z ministrom oziroma ministrico, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu:
minister, pristojen za okolje), in ministrom oziroma ministrico,
pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister, pristojen za kmetijstvo).
(8) Pristojni organ ob prejemu vloge s predpisano dokumentacijo za vključitev aktivne snovi na seznam snovi I, IA
ali IB preveri njeno popolnost. Kadar pristojni organ ugotovi,
da dokumentacija ni popolna, zahteva od predlagatelja njeno
dopolnitev in določi rok, v katerem je treba dokumentacijo
dopolniti. Kadar dokumentacija tudi po poteku tega roka še ni
popolna, pristojni organ vlogo zavrže in o tem poroča Evropski komisiji. Glede postopka in rokov se uporabljajo določbe
Uredbe 2032/2003/ES.
(9) Ko pristojni organ presodi, da je dokumentacija popolna, to potrdi, predlagatelju pa izda soglasje, da povzetek
dokumentacije posreduje Evropski komisiji in drugim državam članicam EU.
(10) Pristojni organ opravi oceno v 12 mesecih od potrditve popolnosti dokumentacije.
(11) Kadar se med ocenjevanjem pokaže, da so za oceno potrebne dodatne informacije in podatki, pristojni organ
določi predlagatelju rok, v katerem mora te dostaviti. Rok za
oceno iz prejšnjega odstavka se ustavi za čas pridobivanja
podatkov in teče naprej, ko so podatki dostavljeni. Pristojni
organ o zahtevani dopolnitvi dokumentacije obvesti Evropsko
komisijo in druge države članice.
(12) Po končanem ocenjevanju pristojni organ pošlje
Evropski komisiji, drugim državam članicam EU in predlagatelju poročilo in priporočilo za vključitev oziroma nevključitev
aktivne snovi na sezname snovi I, IA ali IB. Priporočilo za
vključitev aktivne snovi na seznam snovi vsebuje tudi pogoje,
pod katerimi se snov vključi na enega od seznamov snovi I,
IA ali IB.
(13) Natančnejši postopek, roke, način obveščanja
Evropske komisije, držav članic EU in predlagatelja predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje, in
ministrom, pristojnim za kmetijstvo.
(14) Kadar je v skladu z Direktivo 89/8/ES na ravni EU
določeno, da se ocena opravi v Republiki Sloveniji, mora predlagatelj dostaviti pristojnemu organu vse s tem zakonom ali
s predpisi EU zahtevane podatke in plačati stroške, predpisane v skladu u drugim odstavkom 66. člena tega zakona.
11. člen
(ocenjevanje aktivnih snovi)
(1) Ocenjevanje aktivnih snovi, ki se izvaja za vključitev
aktivnih snovi na enega od seznamov snovi I, IA ali IB, je
zlasti ugotavljanje njihovega vpliva na zdravje ljudi, živali in
okolje, ugotavljanje morebitnih neželenih učinkov na ciljne
organizme ter ugotavljanje njihove učinkovitosti in tveganja
pri predvidenih načinih uporabe.
(2) Ocenjevanje aktivnih snovi poteka v skladu s strokovnimi smernicami, ki so v uporabi v EU, in na podlagi
splošnih načel za ocenjevanje, ki jih izda minister v soglasju
z ministrom, pristojnim za okolje, in ministrom, pristojnim
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za kmetijstvo, in po določbah o ocenjevanju iz predpisov, ki
urejajo kemikalije.
(3) Stroške ocenjevanja iz tega člena krije predlagatelj.
12. člen
(seznami snovi I, IA in IB)
Seznami snovi I, IA in IB, kakor tudi njihove spremembe,
se po sprejetju odločitev na ravni EU in po objavi v Uradnem
listu EU, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
III. OCENJEVANJE IN DAJANJE BIOCIDNIH
PROIZVODOV V PROMET TER NJIHOVA UPORABA
A) Ocenjevanje biocidnih proizvodov
13. člen
(ocenjevanje biocidnih proizvodov)
(1) Ocenjevanje za pridobitev dovoljenja za biocidne
proizvode po tem zakonu je zlasti ugotavljanje njihovega
vpliva na zdravje ljudi, živali in okolje, ugotavljanje morebitnih
neželenih učinkov na ciljne organizme ter ugotavljanje njihove učinkovitosti in tveganja pri predvidenih načinih uporabe.
(2) Kadar je glede na način uporabe biocidnih proizvodov smiselno, mora ocena poleg splošnih načel upoštevati
tudi geografske, okoljske in zdravstvene značilnosti slovenskega prostora ter namen in način uporabe.
(3) Ocenjevanje biocidnih proizvodov poteka v skladu
s strokovnimi smernicami, ki so v uporabi v EU, na podlagi
splošnih načel za ocenjevanje, ki jih izda minister v soglasju
z ministrom, pristojnim za okolje, in ministrom, pristojnim za
kmetijstvo, in na podlagi določb o ocenjevanju iz predpisov,
ki urejajo kemikalije.
(4) Stroške ocenjevanja iz tega člena krije predlagatelj.
14. člen
(dokumentacija za ocenjevanje biocidnih proizvodov)
(1) Za pridobitev dovoljenja za biocidni proizvod je treba
poleg osebnega imena oziroma firme predlagatelja, polnega naslova oziroma sedeža predlagatelja, osebnega imena
oziroma firme imetnika dovoljenja in polnega naslova oziroma sedeža imetnika dovoljenja predložiti dokumentacijo
o preskusih, na podlagi katerih je mogoče v skladu s prejšnjim členom izdelati oceno učinkov in tveganja biocidnega
proizvoda.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa podatkov, ki glede na vrsto in pričakovano uporabo biocidnega
proizvoda niso potrebni v postopku za ocenjevanje biocidnega proizvoda, ni treba navajati. Enako velja, če podatkov ni
mogoče navesti, ker to ni potrebno iz znanstvenih razlogov
ali ker to ni tehnično izvedljivo. V takih primerih je treba predložiti utemeljitev, ki je sprejemljiva za pristojni organ. Pristojni organ oceni ustreznost vloge za vsak primer posebej.
15. člen
(preprečevanje podvajanja preskusov na vretenčarjih)
V izogib izvajanju nepotrebnih preskusov na vretenčarjih se za naslednja (drugo in nadaljnja) dovoljenja za biocidne
proizvode, za katere je že bilo izdano dovoljenje po 28. in
29. členu tega zakona, uporabljajo določbe zakona, ki ureja
kemikalije.
B) Dovoljenja – splošno
16. člen
(dajanje biocidnega proizvoda v promet)
(1) Biocidni proizvod se lahko da v promet in se uporablja v Republiki Sloveniji le, če je bilo zanj izdano dovoljenje
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za dajanje v promet, če je razvrščen, pakiran in označen, je
v ustrezni embalaži in ima navodilo za uporabo v skladu s
tem zakonom. Pristojni organ izda redno dovoljenje za dajanje biocidnega proizvoda v promet na podlagi popolnega,
skrajšanega ali posebnega postopka. Pri izdaji rednega dovoljenja pristojni organ upošteva mnenje komisije iz 22. člena
tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
osnovne snovi, ki so vključene na seznam snovi IB, in biocidni proizvodi, ki kot aktivne snovi vsebujejo izključno te
osnovne snovi, dajejo v promet za biocidne namene brez
dovoljenja v skladu s predpisi s področja kemikalij.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se izda
za največ 10 let in ga je pod pogoji iz tega zakona mogoče podaljšati. Če je aktivna snov vključena na enega od
seznamov snovi I ali IA, se dovoljenje lahko izda največ za
obdobje, za katerega je aktivna snov vključena na enega od
teh seznamov.
(4) Pristojni organ pri izdaji dovoljenj iz prvega odstavka
tega člena upošteva oceno biocidnega proizvoda, izdelano v
skladu s tem zakonom, in vključitev aktivne snovi na seznam
snovi I ali IA.
(5) Poleg rednih dovoljenj lahko pristojni organ v skladu
s tem zakonom izda tudi izredna dovoljenja. Pri izdaji izrednih dovoljenj pristojni organ upošteva mnenje komisije iz
22. člena tega zakona razen v primeru priglasitve biocidnih
proizvodov iz 37. člena tega zakona.
(6) Kadar je pristojnemu organu predložena vloga za
izdajo dovoljenja za promet biocidnega proizvoda, ki bi ga
bilo mogoče glede na namen uporabe uvrstiti tudi med eno
od izjem iz prvega odstavka 4. člena tega zakona, za katere
se ta zakon ne uporablja, se pristojni organ pred začetkom
postopka posvetuje z organom, pristojnim za skupino proizvodov, za katere se ta zakon ne uporablja, in po potrebi tudi
s pristojnim organom na ravni EU, na podlagi česar se odloči,
ali bo nadaljeval postopek za izdajo dovoljenja ali pa bo vlogo
odstopil drugemu pristojnemu organu.
(7) Kadar je pristojnemu organu predložena vloga za
izdajo dovoljenja za promet biocidnega proizvoda, ki je hkrati
namenjen tudi za uporabo v smislu izjem iz prvega odstavka
4. člena tega zakona, za katere se ta zakon ne uporablja,
pristojni organ izda odločbo v soglasju z drugim ali drugimi
pristojnimi organi.
(8) Stroške postopkov v zvezi z izdajo dovoljenja za promet biocidnega proizvoda iz tega člena krije predlagatelj.
17. člen
(pogoji za izdajo dovoljenja)
(1) Dovoljenje za promet biocidnega proizvoda se izda,
če je po pregledu predložene dokumentacije v skladu s sodobnimi znanstvenimi in tehničnimi spoznanji ugotovljeno,
da je ob pravilni uporabi in ob upoštevanju vseh pogojev,
pod katerimi naj bi se uporabljal, ob upoštevanju načina in
namena njegove uporabe, načina uporabe materiala, na katerem naj bi se uporabljal, uporabe prostorov, v katerih naj bi
se uporabljal, ter ob upoštevanju posledic njegove uporabe
in njegovega odstranjevana, biocidni proizvod:
– dovolj učinkovit,
– nima nesprejemljivih učinkov na ciljne organizme,
– nima sam po sebi niti njegovi ostanki neposredno ali
posredno nesprejemljivih učinkov na zdravje ljudi ali živali,
– nima sam po sebi niti njegovi ostanki nesprejemljivih
učinkov na okolje,
– nima nesprejemljivih učinkov na neciljne organizme in
– izpolnjuje tudi druge zahteve iz tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
(2) Pristojni organ izda dovoljenje, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka in če je v skladu z zahtevami iz prilog
IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA ali IVB mogoče določiti vrsto in količino
njegovih aktivnih snovi, vse toksikološko ali ekotoksikološko
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pomembne nečistote in dodatke ter ostanke toksikološkega
in okoljskega pomena, ki so posledica dovoljene uporabe, in
če so fizikalne in kemijske lastnosti določene in sprejemljive
glede na uporabo, shranjevanje in prevoz proizvoda.
(3) Pri izdaji dovoljenja se upoštevajo tudi zahteve drugih predpisov, ki se nanašajo na varstvo zdravja trgovcev
oziroma trgovk, uporabnikov, delavcev oziroma delavk (v
nadaljnjem besedilu: delavec) in potrošnikov oziroma potrošnic (v nadaljnjem besedilu: potrošnik), zdravja živali ali na
varstvo okolja in se po potrebi v dovoljenju določijo pogoji v
skladu z zahtevami teh predpisov.
18. člen
(vloga za izdajo dovoljenja za dajanje biocidnega proizvoda
v promet)
(1) Vloga za izdajo dovoljenja za dajanje biocidnega
proizvoda v promet v Republiki Sloveniji se vloži pri pristojnem organu.
(2) Vloga mora biti predložena v slovenskem jeziku
in mora vsebovati dokumentacijo iz predpisa na podlagi
četrtega odstavka 29. člena tega zakona. Dokumentacija za
podporo vlogi je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku,
izjemoma tudi v drugem uradnem jeziku EU, kolikor pristojni
organ s tem soglaša.
(3) Predlagatelj mora pristojnemu organu sporočiti tudi
ime imetnika dovoljenja za biocidne proizvode, katerih dajanje v promet predlaga.
(4) Na zahtevo pristojnega organa mora predlagatelj predložiti vzorce biocidnega proizvoda in njegovih sestavin ter predlog etikete, pakiranja, navodila za uporabo in oglaševanja.
19. člen
(določitev okvirne formulacije za biocidne proizvode)
(1) Okvirno formulacijo se lahko določi na zahtevo predlagatelja ali pa jo lahko kadarkoli določi pristojni organ na
lastno pobudo.
(2) Kadar zahteva določitev okvirne formulacije predlagatelj, da zahtevo skupaj z vlogo iz 28. ali 29. člena tega
zakona in predloži vse potrebne podatke in dokaze, da odstopanja, ki jih je mogoče predvideti znotraj okvirne formulacije,
ne povečujejo tveganja niti ne zmanjšujejo učinkovitosti v
primerjavi s predlaganim biocidnim proizvodom.
(3) Pristojni organ določi okvirno formulacijo, če so za
biocidni proizvod izpolnjeni pogoji iz tega zakona glede zahtevane dokumentacije, če so odstopanja v okvirih, določenih
s tem zakonom, in če ta odstopanja ne povzročajo povečanega tveganja in ne vplivajo na zmanjšanje učinkovitosti
biocidnega proizvoda.
(4) Pristojni organ o določitvi okvirne formulacije obvesti predlagatelja, ko mu izda dovoljenje za določen biocidni
proizvod. Kadar pristojni organ določi okvirno formulacijo za
biocidne proizvode na lastno pobudo, o tem v 30 dneh od
dneva določitve okvirne formulacije obvesti predlagatelja.
20. člen
(odločitev o vlogi in pravica do pritožbe)
(1) Pristojni organ izda dovoljenje za dajanje biocidnega
proizvoda v promet in uporabo, če ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji iz 17. člena tega zakona.
(2) Dovoljenje se izda za biocidni proizvod in se glasi na
predlagatelja. Iz dovoljenja morajo biti razvidni tudi podatki
o imetniku dovoljenja, ime biocidnega proizvoda in vsebnost
aktivnih ter drugih relevantnih snovi, t.j. snovi, ki so v dovolj
visoki koncentraciji, da vplivajo na učinkovitost biocidnega
proizvoda oziroma na njegovo razvrstitev, namen in pogoji
uporabe ter drugi bistveni podatki oziroma zahteve v zvezi z
biocidnim proizvodom.
(3) V dovoljenju so lahko določeni posebni pogoji za
dajanje biocidnega proizvoda v promet in uporabo, kot npr.
mesto prodaje biocidnega proizvoda.
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(4) Vsebino posebnih pogojev za dajanje biocidnih proizvodov v promet predpiše minister v soglasju z ministrom,
pristojnim za okolje, in ministrom, pristojnim za kmetijstvo.
(5) Dovoljenje preneha veljati, ko poteče rok, za katerega je bilo izdano.
(6) Pristojni organ zavrne izdajo dovoljenja, če ugotovi,
da pogoji iz 17. člena tega zakona niso izpolnjeni.
(7) Zoper odločbo pristojnega organa iz prvega in šestega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na ministrstvo,
pristojno za zdravje.
21. člen
(omejitve pri dajanju v promet)
(1) V promet se ne smejo dajati ali uporabljati v splošni
uporabi biocidni proizvodi, ki so glede na nevarne lastnosti
razvrščeni v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje kemikalij, kot:
– zelo strupeni,
– strupeni,
– rakotvorni skupine 1 ali 2,
– mutageni skupine 1 ali 2 ali
– strupeni za razmnoževanje skupine 1 ali 2.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
biocidni proizvodi iz prejšnjega odstavka dajejo v promet za
namen poklicne uporabe pri poklicnih uporabnikih iz prvega
odstavka 54. člena tega zakona.
22. člen
(Komisija za biocidne proizvode)
(1) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje, in ministrom, pristojnim za kmetijstvo, ustanovi Komisijo za biocidne proizvode (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Komisijo sestavljajo strokovnjaki oziroma strokovnjakinje (v
nadaljnjem besedilu: strokovnjak) s področja naravoslovnih
znanosti, če je potrebno, pa tudi drugi.
(2) Komisija svetuje pristojnemu organu in mu v postopku za izdajo dovoljenja za dajanje biocidnega proizvoda
v promet da mnenje, ki predstavlja podlago za odločitev
pristojnega organa o izdaji dovoljenja.
(3) Člani komisije zaradi nezdružljivosti interesov ne
smejo biti povezani z ocenjevalci, s predlagatelji ali s pravnimi ali fizičnimi osebami, ki proizvajajo ali opravljajo promet z
biocidnimi proizvodi.
(4) Komisija sprejme poslovnik o svojem delu. Strokovno in administrativno-tehnično pomoč komisiji zagotavlja
pristojni organ.
(5) Podrobnejše pogoje glede sestave in načina dela
komisije predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim
za okolje, in ministrom, pristojnim za kmetijstvo.
23. člen
(register biocidnih proizvodov)
(1) Pristojni organ na podlagi izdanih dovoljenj za dajanje biocidnih proizvodov v promet vodi register biocidnih
proizvodov, katerega izvleček je dostopen na spletni strani
pristojnega organa.
(2) Register biocidnih proizvodov vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. osebno ime in polni naslov oziroma firmo in sedež
imetnika dovoljenja,
2. trgovsko ime biocidnega proizvoda,
3. ime in vsebnost vseh aktivnih snovi v biocidnem
proizvodu,
4. ime, vsebnost in vloga drugih snovi v biocidnem
proizvodu,
5. razvrstitev vseh aktivnih in drugih snovi, če so razvrščene kot nevarne v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije,
6. vrsto proizvoda v skladu s Prilogo V in dovoljene
namene uporabe,
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7. vrsto formulacije biocidnega proizvoda (tekočina, granulat, prah, trdna snov),
8. carinsko oznako,
9. številko in datum izdaje dovoljenja,
10. rok veljavnosti dovoljenja,
11. podatke o mejnih vrednostih ostankov, če so znani,
12. pogoje, pod katerimi se smejo biocidni proizvodi
dajati v promet in uporabo,
13. razloge za spremembo ali podaljšanje dovoljenja,
14. vrsto postopka, po katerem je bilo izdano dovoljenje
za dajanje biocidnega proizvoda v promet,
15. varnostni list biocidnega proizvoda in
16. vse druge posebnosti ali zahteve glede dajanja biocidnega proizvoda v promet ali uporabo.
(3) Izvleček registra biocidnih proizvodov, ki vsebuje
osebno ime oziroma firmo imetnika dovoljenja in najmanj
podatke iz 2., 3., 6., 9. in 10. točke prejšnjega odstavka, se
enkrat na leto objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
24. člen
(podaljšanje in pregled dovoljenja)
(1) Dovoljenje za promet biocidnega proizvoda je mogoče na zahtevo predlagatelja podaljšati, če so še naprej
izpolnjeni pogoji iz tega zakona. Zahtevo za podaljšanje je
treba vložiti najmanj 60 dni pred potekom njegove veljavnosti, če je bilo dovoljenje izdano po skrajšanem postopku, in
najmanj eno leto pred potekom njegove veljavnosti, če je bilo
dovoljenje izdano po popolnem postopku. Preden pristojni
organ odloči o podaljšanju, lahko, če je to potrebno zaradi
preverjanja, dovoljenje podaljša le za čas, ki je potreben za
preverjanje.
(2) Če pristojni organ ugotovi, da so še vedno izpolnjeni pogoji za varno dajanje biocidnega proizvoda v promet,
dovoljenje podaljša, v nasprotnem primeru pa podaljšanje
zavrne.
(3) Pristojni organ lahko kadarkoli pregleda dovoljenje,
če obstajajo novi podatki ali sum, da ni več izpolnjen kateri
od pogojev, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano. V
tem primeru pristojni organ zahteva dodatne podatke in lahko
podaljša dovoljenje za razumno obdobje, da se v konkretnem
primeru izvede pregled, mora pa ga podaljšati za razumno
obdobje, ki je glede na obstoječo prakso v vsakem posameznem primeru potrebno, da se pridobijo dodatni podatki.
25. člen
(sprememba in odvzem dovoljenja)
(1) Pristojni organ spremeni ali odvzame dovoljenje:
1. če so spremenjeni ali niso več izpolnjeni pogoji iz
dovoljenja za dajanje v promet oziroma niso več izpolnjeni
pogoji iz tega zakona,
2. če aktivna snov, ki jo vsebuje biocidni proizvod, ni več
vključena na seznama snovi I ali IA ali ni več navedena za
vrsto proizvoda, v katero spada ta biocidni proizvod, ali pa je
navedena pod spremenjenimi pogoji,
3. če se izkaže, da je bilo dovoljenje pridobljeno na
podlagi napačnih ali zavajajočih podatkov,
4. če je to potrebno na podlagi odločitve pristojnih organov EU,
5. če je glede na vsakokratna znanstvena in tehnična
spoznanja za varovanje zdravja ljudi, živali in okolja v dovoljenju za dajanje v promet treba spremeniti pogoje uporabe,
6. če to pisno zahteva imetnik dovoljenja in zahtevo
obrazloži,
7. če imetnik dovoljenja nima več stalnega sedeža v EU,
8. če obstajajo razlogi za prepoved ali omejitev biocidnega proizvoda po tem zakonu.
(2) Zahtevku za spremembo dovoljenja je treba predložiti le tiste dodatne podatke, po potrebi pa tudi vzorce, ki
so potrebni za ovrednotenje sprememb v zvezi z biocidnim
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proizvodom v skladu s sodobnimi znanstvenimi in tehničnimi
dognanji in v skladu s tem zakonom.
(3) Pristojni organ dovoli spremembe dovoljenja le, če
ugotovi, da so pogoji iz 17. člena tega zakona še vedno
izpolnjeni.
(4) Kadar namerava pristojni organ odvzeti ali spremeniti dovoljenje, mora o svoji nameri obvestiti imetnika dovoljenja in mu omogočiti, da se o tem izjavi.
26. člen
(ravnanje z zalogami)
(1) Kadar pristojni organ spremeni ali odvzame dovoljenje ali ne izda rednega dovoljenja za predhodno priglašeni
biocidni proizvod, določi načine in pogoje za ravnanje z
zalogami biocidnega proizvoda.
(2) Po prenehanju veljavnosti dovoljenja oziroma v primeru neizdaje rednega dovoljenja, pristojni organ na podlagi
pisnega predloga imetnika dovoljenja določi primeren rok za
porabo zalog biocidnih proizvodov ali odredi njihovo uničenje
ali odstranitev, kolikor je to v skladu s tem zakonom.
27. člen
(zaščitni ukrep)
Če se po izdaji dovoljenja za dajanje biocidnega proizvoda v promet ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da pomeni biocidni proizvod nesprejemljivo tveganje za ljudi, živali
ali okolje, lahko pristojni organ začasno omeji ali prepove
promet ali uporabo tega proizvoda na ozemlju Republike
Slovenije.
C) Redna dovoljenja za promet biocidnih proizvodov
28. člen
(dovoljenje po popolnem postopku – avtorizacija)
(1) Po popolnem postopku ali avtorizaciji se lahko dajejo v promet biocidni proizvodi, če so aktivne snovi, ki jih
vsebujejo, vključene na seznam snovi I ali IA.
(2) Vloga za izdajo dovoljenja za promet biocidnega
proizvoda po popolnem postopku mora vsebovati predpisane podatke za vsako aktivno snov v biocidnem proiz
vodu in za biocidni proizvod ali izjavo o dostopnosti teh
podatkov.
(3) Dokumentacija mora vključevati podroben in popoln
opis opravljenih raziskav ter uporabljenih postopkov ali bibliografsko navedbo teh postopkov. Podatki morajo zadoščati
za presojo, ki jo je treba opraviti o učinkih in lastnostih biocidnega proizvoda, in morajo biti predloženi v obliki tehnične
dokumentacije, ki vsebuje podatke o predpisanih raziskavah
in preskušanjih ter rezultatih raziskav.
(4) Preskušanja morajo biti izvedena v skladu z določbami predpisov, ki urejajo kemikalije. O odstopanjih od
predpisanih metod se zaradi zmanjševanja preskušanj na
vretenčarjih odloča za vsak primer posebej.
(5) Podatkov, ki zaradi lastnosti biocidnega proizvoda ali
njegove predvidene uporabe niso potrebni, ni treba navajati.
Enako velja tudi, kadar ti podatki niso znanstveno potrebni
ali jih ni mogoče pridobiti. V takih primerih je treba predložiti
utemeljitev, o kateri odloči pristojni organ.
(6) Natančnejšo vsebino dokumentacije za pridobitev
dovoljenj po popolnem postopku, ravnanje pristojnega organa z dokumentacijo in roke za predložitev dokumentov
predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje,
in ministrom, pristojnim za kmetijstvo.
29. člen
(dovoljenje po skrajšanem postopku – registracija)
(1) Po skrajšanem postopku ali registraciji se lahko
dajejo v promet biocidni proizvodi z manjšim tveganjem, če
je aktivna snov vključena na seznam snovi IA.
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(2) Vloga za izdajo dovoljenja za promet z biocidnim proizvodom po skrajšanem postopku mora vsebovati
podatke o predlagatelju, identiteti biocidnega proizvoda,
predvidenih namenih uporabe, učinkovitosti, analiznih metodah, predlog za razvrstitev, pakiranje in označevanje,
varnostni list v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije,
če je primerno, tudi izjavo o dostopnosti podatkov, ki se
nanašajo na biocidni proizvod in vsako aktivno snov v
biocidnem proizvodu, ter druge podatke, na podlagi katerih je mogoče oceniti vpliv biocidnega proizvoda na ljudi,
živali in okolje.
(3) Za izdajo dovoljenja po skrajšanem postopku se
smiselno uporabljajo določbe drugega, tretjega, četrtega in
petega odstavka prejšnjega člena.
(4) Natančnejšo vsebino dokumentacije za pridobitev
dovoljenj po skrajšanem postopku, ravnanje pristojnega organa z dokumentacijo in roke za predložitev dokumentacije
predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje,
in ministrom, pristojnim za kmetijstvo.
30. člen
(obravnava vloge in roki za popolni in skrajšani postopek)
(1) Pristojni organ po prejemu vloge vlogo nemudoma
preveri glede njene popolnosti. Kadar vloga ni popolna,
pristojni organ od predlagatelja zahteva dopolnitev vloge
in določi rok, v katerem mora predlagatelj vlogo dopolniti. Če predlagatelj vloge ne dopolni v določenem roku,
lahko pristojni organ na podlagi utemeljene zahteve predlagatelja določi nov rok, pri čemer pa celotni postopek
dopolnjevanja vloge ne sme trajati dlje kot šest mesecev
od prvega poziva za dopolnitev vloge. Če vloga tudi po
dodatnem roku ni popolna, pristojni organ konča postopek
in vlogo zavrže.
(2) Rok za obravnavo vloge začne teči od dne, ko je
vloga popolna.
(3) Če se v nadaljnjem postopku obravnave vloge ugotovi, da so za oceno biocidnega proizvoda potrebni dodatni
podatki, jih pristojni organ zahteva od predlagatelja in določi
rok, v katerem jih je treba predložiti.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se rok iz petega
odstavka tega člena prekine in se nadaljuje, ko so predloženi
zahtevani podatki.
(5) Pristojni organ odloči o vlogi po popolnem postopku
najpozneje v enem letu po prejemu popolne vloge, o vlogi po
skrajšanem postopku pa najpozneje v 60 dneh po prejemu
popolne vloge.
31. člen
(dovoljenje po posebnem postopku)
(1) Dovoljenje po posebnem postopku se lahko izda na
podlagi vloge predlagatelja v primerih, ko gre za biocidne
proizvode, ki so po sestavi, čistosti aktivnih snovi in učinkovitosti tako podobni biocidnim proizvodom, za katere je že
bilo izdano dovoljenje in določena okvirna formulacija, da se
zanje lahko uporabi ista dokumentacija.
(2) Pristojni organ izda dovoljenje v 60 dneh od dneva
prejema vloge, če ugotovi:
– da je predlagatelj kot imetnik dovoljenja po postopku
avtorizacije oziroma registracije za biocidni proizvod, za katerega je že bila v skladu s tem zakonom določena okvirna
formulacija; predlagatelj mora vlogi za izdajo dovoljenja po
posebnem postopku priložiti dokazila, da je za biocidni proiz
vod določena okvirna formulacija; ali
– da je predlagatelj kot imetnik izjave o dostopnosti podatkov upravičen, da zahtevek opre na že določeno okvirno
formulacijo.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se izda za
obdobje, za katero je izdano dovoljenje za biocidni proizvod,
za katerega je bila določena okvirna formulacija. V dovoljenju
je treba predvideti možnost njegove spremembe v primeru
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spremembe ali odvzema dovoljenja, ki je bilo izdano po postopku avtorizacije ali registracije biocidnega proizvoda, na
katerem temelji okvirna formulacija.
D) Dovoljenja na podlagi medsebojnega priznavanja
znotraj EU
32. člen
(medsebojno priznavanje dovoljenj)
(1) Pristojni organ na podlagi vloge predlagatelja priznava dovoljenja za biocidne proizvode, izdana po popolnem
ali skrajšanem postopku v drugih državah članicah EU, če
so bila ta dovoljenja izdana v skladu z zahtevami Direktive
98/8/ES.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– povzetek dokumentacije iz drugega in tretjega odstavka 28. člena tega zakona, če je bilo dovoljenje izdano po
popolnem postopku, oziroma podatke iz drugega in tretjega
odstavka 29. člena tega zakona, razen podatkov o učinkovitosti, za katere zadošča povzetek, če je bilo dovoljenje
izdano po skrajšanem postopku;
– overjen prepis prvega izdanega dovoljenja, razen če
pristojni organ izvod prvega izdanega dovoljenja lahko pridobi sam, in
– overjen prevod prvega izdanega dovoljenja, razen če
je dovoljenje izdano v jeziku, ki ga razume javni uslužbenec,
ki vlogo obravnava.
(3) V postopku medsebojnega priznavanja dovoljenj
pristojni organ na podlagi mnenja komisije iz 22. člena tega
zakona izda dovoljenje v 120 dneh, če gre za popolni postopek, oziroma v 60 dneh, če gre za skrajšani postopek, pod
pogojem, da je aktivna snov v biocidnem proizvodu vključena
na seznam snovi I ali IA. Dovoljenje se lahko izda za enako
obdobje, kot velja za biocidni proizvod v državi članici, v
kateri je bilo prvič izdano dovoljenje.
(4) Rok za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka začne teči od dne, ko je vloga popolna.
(5) Pogoje in vsebino vloge za medsebojno priznavanje
dovoljenj določi minister v soglasju z ministrom, pristojnim
za okolje.
33. člen
(zavrnitev oziroma omejitve medsebojnega priznavanja)
(1) Pristojni organ lahko, kadar je to mogoče utemeljiti,
skladno s postopki zavrne medsebojno priznavanje dovoljenj,
izdanih po popolnem ali skrajšanem postopku za proizvode
vrste avicidi (sredstva za obvladovanje ptic), piskicidi (sredstva za obvladovanje rib) in sredstva za obvladovanje drugih
vretenčarjev, razen glodalcev iz Priloge V.
(2) Kadar se okoliščine uporabe biocidnega proizvoda
znatno razlikujejo od tistih v državi članici EU, v kateri je
bilo prvič izdano dovoljenje za biocidni proizvod, in kadar bi
nespremenjeno dovoljenje lahko pomenilo nesprejemljivo
tveganje za človeka, živali ali okolje, lahko pristojni organ določi spremembe dovoljenja glede odmerka in načina uporabe
ter časa, v katerem biocidni proizvod doseže učinek, navodil
prve pomoči, odstranjevanja in podatkov glede nevarnosti
za ljudi in okolje.
(3) Pristojni organ lahko začasno zavrne medsebojno
priznavanje dovoljenja, ki ga je po skrajšanem postopku
izdala druga država članica EU, če meni, da obravnavani
biocidni proizvod ni biocidni proizvod z manjšim tveganjem v
smislu 4. točke prvega odstavka 5. člena tega zakona. Glede
obveščanja Evropske komisije, držav članic in predlagatelja
se pristojni organ ravna v skladu s tretjim odstavkom 4. člena
Direktive 98/8/ES.
(4) Pristojni organ ravna skladno s četrtim in petim
odstavkom 4. člena Direktive 98/8/ES, če meni, da biocidni
proizvod, za katerega je izdala dovoljenje druga država članica EU, ne izpolnjuje pogojev iz tega zakona.
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E) Izredna dovoljenja
34. člen
(začasno dovoljenje za biocidni proizvod z novo aktivno
snovjo)
(1) Ne glede na dovoljenje za raziskave iz 36. člena
tega zakona lahko pristojni organ začasno dovoli dajanje v
promet biocidnega proizvoda, ki vsebuje nove aktivne snovi,
za namene, drugačne od namenov iz 36. člena tega zakona, če postopek vključitve na enega od seznamov snovi še
ni končan, vendar pa je pristojni organ ene od držav članic
potrdil popolnost vloge in nobena od držav članic na podlagi
povzetka dokumentacije ni nasprotovala ugotovitvi o popolnosti vloge, in če pristojni organ meni, da:
– nova aktivna snov izpolnjuje zahteve po tem zakonu,
– da se za biocidni proizvod lahko pričakuje, da izpolnjuje pogoje za izdajo dovoljenja po tem zakonu,
– je nova aktivna snov razvrščena, pakirana, ustrezno
označena in zanjo obstaja varnostni list v skladu s tem zakonom in predpisi, ki urejajo kemikalije,
– biocidni proizvod nima nobene nevarne lastnosti, ki
pogojuje njegovo razvrstitev v eno od skupin iz prvega odstavka 21. člena tega zakona.
(2) Predlagatelj mora vlogi priložiti:
– dokazilo o popolnosti dokumentacije,
– izjavo ali dokazilo o tem, da biocidni proizvod, za
katerega predlagatelj zahteva izdajo začasnega dovoljenja,
vsebuje aktivno snov, ki je v postopku vključitve na enega od
seznamov snovi,
– povzetek dokumentacije o aktivni snovi in
– povzetek dokumentacije o biocidnem proizvodu.
(3) Pristojni organ izda začasno dovoljenje največ za
obdobje treh let.
(4) Če se po preteku veljavnosti začasnega dovoljenja
aktivna snov ne vključi na seznam snovi I ali IA, ker postopek
vključitve še ni končan in če ni sprememb glede domneve,
da so izpolnjeni pogoji za njeno vključitev na seznam snovi
I ali IA, lahko pristojni organ začasno dovoljenje podaljša za
največ eno leto.
(5) Začasno dovoljenje se odvzame, če se na ravni EU
odloči, da aktivna snov ne izpolnjuje pogojev za vključitev na
enega od seznamov snovi I ali IA.
35. člen
(dovoljenje za biocidni proizvod zaradi nepredvidene
nevarnosti)
(1) Ne glede na določbe od 28. do 32. člena tega
zakona v zvezi z izdajanjem dovoljenj za promet biocidnih
proizvodov lahko pristojni organ, kadar ni na voljo nobenega
primernega biocidnega proizvoda, za katerega je bilo že
izdano redno dovoljenje za določen namen uporabe, ali
kadar ni mogoče drugače ukrepati, da bi preprečili razvoj
nekega nepredvidenega škodljivega organizma, ki bi lahko
povzročil večjo škodo zdravju, okolju ali premoženju, izda
uzredno dovoljenje, s katerim se za obdobje, ki ni daljše od
120 dni, pod določenimi pogoji in v določeni količini dovoli
dajanje v promet drugega biocidnega proizvoda, za katerega še ni bilo izdano dovoljenje, ali razširi dovoljenje za
biocidni proizvod, za katerega je že bilo izdano dovoljenje
za promet. To dovoljenje izda pristojni organ predlagatelju
po uradni dolžnosti na lastno pobudo ali na pobudo druge
zainteresirane osebe.
(2) Iz dovoljenja morajo biti razvidni podatki o proizvajalcu, biocidnem proizvodu, o njegovi količini, ki bo dana v
promet, namenu, območju in pogojih uporabe, načinu varne
uporabe, njegovih uporabnikih in zahteva za vodenje evidence o biocidnem proizvodu.
(3) Pristojni organ lahko to izredno dovoljenje spremeni
ali ga odvzame, če biocidni proizvod ni dosegel želenih rezultatov, če biocidni proizvod ni več potreben ali če so škodljive
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posledice njegove uporabe večje od škode, ki jo povzroča
škodljivi organizem iz prvega odstavka tega člena.
36. člen
(dovoljenje za raziskave)
(1) Kadar se biocidni proizvod z novo aktivno snovjo,
za katerega ni bilo izdano dovoljenje za promet po tem zakonu, uporablja za znanstveno raziskovanje in razvoj ter pri
raziskavah in razvoju, usmerjenih v uporabo (v nadaljnjem
besedilu: raziskave), oziroma pri raziskavah, pri katerih ni
predvideno sproščanje v okolje in pri katerih je možno sproščanje biocidnega proizvoda v okolje, je treba pred vsakim
dajanjem v promet za namen raziskave pridobiti dovoljenje.
(2) Dovoljenje za raziskave iz prejšnjega odstavka izda
pristojni organ.
(3) Nosilec oziroma nosilka raziskave (v nadaljnjem
besedilu: nosilec raziskave) lahko biocidni proizvod za namene iz prejšnjega odstavka uporabljata le v količinah in na
površinah, kakor je to določeno v dovoljenju za raziskave,
ter v skladu z drugimi pogoji za varno uporabo biocidnega
proizvoda, kot so določeni v dovoljenju za raziskave.
(4) Vloga za izdajo dovoljenja za raziskave mora vsebovati podatke o namenu raziskave, opis načina nameravanega izvajanja raziskave, podatke o strokovni usposobljenosti
osebja, opis prostorov in pogojev za izvajanje raziskave,
način vodenja podatkov o poteku raziskave, način uporabe
biocidnega proizvoda in način vodenja podatkov o odpadkih
ter podatke o njihovem varnem odstranjevanju.
(5) Nosilec raziskave mora voditi pisno evidenco, ki
vsebuje podroben opis biocidnega proizvoda ali aktivne snovi, podatke o označevanju, dobavljene količine ter imena
in naslove oseb, ki prejmejo biocidni proizvod ali aktivno
snov, in sestaviti dokumentacijo, ki vsebuje vse razpoložljive
podatke o možnih učinkih na zdravje ljudi in živali ter na
okolje. Nosilec raziskave mora pristojnemu organu predložiti
pisno evidenco, dokumentacijo in pisno poročilo o poteku in
izsledkih raziskave.
(6) Če bi predlagane raziskave iz tega člena utegnile
imeti škodljive vplive na ljudi in živali ali na okolje, jih pristojni
organ lahko prepove ali določi posebne pogoje, ki omogočajo
varno izvajanje raziskave.
(7) Če se raziskava, v katero je vključen nosilec raziskave s sedežem v Republiki Sloveniji, ne bo opravljala
v Republiki Sloveniji, mora nosilec raziskave v 8 dneh po
pridobitvi dovoljenja za raziskave pristojnega organa države
članice EU, v kateri se bo opravljala raziskava, o tem obvestiti pristojni organ.
(8) Dovoljenja za raziskave ni potrebno pridobiti nosilcu raziskave, kateremu je pristojni organ podelil pravico
opravljati določene raziskave in določil pogoje za opravljanje
raziskave, mora pa raziskavo priglasiti pristojnemu organu
in voditi pisno evidenco v skladu s petim odstavkom tega
člena.
37. člen
(priglasitev biocidnih proizvodov)
(1) Dokler obstoječe aktivne snovi, ki se uporabljajo v
biocidnih proizvodih in so bile v skladu s predpisi EU notificirane ter imajo podporo predlagatelja, še niso vključene na
enega od seznamov snovi I, IA ali IB, se biocidni proizvodi,
ki vsebujejo te snovi in za katere še ni bilo izdano dovoljenje
za promet v skladu s tem zakonom, lahko dajejo v promet,
če so priglašeni in vpisani v register biocidnih proizvodov iz
23. člena tega zakona.
(2) Po vključitvi aktivne snovi na enega od seznamov
snovi I, IA ali IB mora predlagatelj v roku, določenem v predpisu iz četrtega odstavka 29. člena tega zakona, zaprositi
za izdajo rednega dovoljenja. Če predlagatelj ne zaprosi za
izdajo rednega dovoljenja, se priglašeni biocidni proizvod ne
sme več dajati v promet. V primeru, ko vloga za izdajo re-
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dnega dovoljenja ni popolna, ravna pristojni organ po prvem
odstavku 30. člena tega zakona; v primeru, ko je v zvezi z
oceno sprejeta negativna odločitev, pristojni organ zavrne
izdajo rednega dovoljenja.
(3) Kadar se biocidni proizvod iz prvega odstavka tega
člena vnosi ali uvozi na ozemlje Republike Slovenije in se
v celoti uporabi za izdelavo novega končnega biocidnega
proizvoda, se priglasi le končni biocidni proizvod.
(4) Predlagatelj priglasitve (v nadaljnjem besedilu: priglasitelj) mora pristojnemu organu predložiti podatke za
biocidni proizvod, iz katerih je mogoče ugotoviti njegovo
potencialno nevarnost oziroma tveganje za zdravje ljudi,
živali in za okolje. Podrobnejšo vsebino vloge za priglasitev predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za
okolje.
(5) Če pristojni organ po pregledu vloge za priglasitev
ugotovi, da na podlagi predloženih podatkov ni mogoče ugotoviti načinov varnega dajanja biocidnih proizvodov v promet,
od priglasitelja zahteva dopolnitev dokumentacije.
(6) Če priglasitelj vloge ne dopolni, jo pristojni organ
zavrže.
(7) Kadar ocena na podlagi predložene dokumentacije
kaže na tveganja za človeka, živali ali okolje, pristojni organ
določi ukrepe v skladu s tem zakonom oziroma kadar kljub
temu ni mogoče zagotoviti varnega dajanja v promet in uporabe biocidnega proizvoda, zavrne vpis v register biocidnih
proizvodov.
(8) Oceno iz prejšnjega odstavka opravi pristojni organ
oziroma koncesionar oziroma koncesionarka (v nadaljnjem
besedilu: koncesionar) na stroške pristojnega organa.
IV. RAZVRŠČANJE, PAKIRANJE IN OZNAČEVANJE
BIOCIDNIH PROIZVODOV
38. člen
(razvrščanje, pakiranje, označevanje in varnostni list)
(1) Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, se za
razvrščanje, pakiranje in označevanje biocidnih proizvodov
ter vsebino in posredovanje varnostnega lista uporabljajo
določbe predpisov, ki urejajo kemikalije.
(2) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje,
izda podzakonski predpis, s katerim se natančneje uredi
razvrščanje, pakiranje in označevanje biocidnih proizvodov
ter vsebina in posredovanje varnostnega lista.
39. člen
(obveznosti imetnika dovoljenja ter pravnih in fizičnih oseb)
(1) Imetnik dovoljenja, ki daje biocidni proizvod v promet, je dolžan poskrbeti za pravilno razvrstitev, pakiranje,
označevanje in zagotovitev varnostnega lista, ki ga dopolnjuje z novimi spoznanji v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.
Imetnik dovoljenja mora predložiti varnostni list pravnim ali
fizičnim osebam, ki opravljajo promet z biocidnimi proizvodi,
ob prvi dobavi biocidnega proizvoda.
(2) Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z biocidnimi proizvodi, morajo dati varnostni list za biocidne proizvode na razpolago vsakemu uporabniku na njegovo zahtevo
ob dobavi biocidnih proizvodov.
40. člen
(prepovedano označevanje in pakiranje)
(1) Biocidnih proizvodov, ki so razvrščeni kot nevarni,
ni dovoljeno označevati kot manj nevarne ali nenevarne
za zdravje ljudi, živali in okolje ali jih označevati z napisi ali
navedbami, ki bi dajale zavajajoč vtis o biocidnem proizvodu. V nobenem primeru ni dovoljeno uporabljati napisov kot
so: »biocidni proizvod z majhnim tveganjem«, »nestrupen«,
»neškodljiv« in podobno.
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(2) Prepovedano je pakiranje biocidnih proizvodov na
način, ki bi lahko zavajal uporabnika.
41. člen
(oglaševanje)
(1) Oglaševati, priporočati in svetovati se sme le uporaba biocidnih proizvodov, ki so v prometu.
(2) Kadar se oglašujejo biocidni proizvodi, mora vsak
oglas vsebovati naslednje besedilo: »Biocid uporabljajte
varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o
proizvodu.« To besedilo mora biti dobro vidno v celotnem
oglasu oziroma mora biti v vsakem oglasu jasno ločeno od
preostalega besedila oglasa.
(3) Besedo »biocid« iz prejšnjega odstavka je mogoče
nadomestiti z natančnim opisom vrste proizvoda, ki se oglašuje, npr. sredstvo za zaščito lesa, razkužilo in drugo.
(4) Oglasi za biocidne proizvode ne smejo biti zavajajoči
glede načina uporabe, učinkovitosti ali nevarnosti in tveganj,
ki jih ti proizvodi povzročajo, in ne smejo potrošnika navajati
k nepretehtani uporabi.
(5) V nobenem primeru oglasi za biocidni proizvod ne
smejo vsebovati navedb, ki bi nakazovale na majhno tveganje, nestrupenost ali neškodljivost biocidnega proizvoda
za ljudi, živali ali okolje, kot na primer: »biocidni proizvod z
majhnim tveganjem«, »nestrupen«, »neškodljiv«.
V. OBVEZNOST SPREMLJANJA BIOCIDNEGA
PROIZVODA, SPOROČANJA IN VODENJA EVIDENC
42. člen
(spremljanje biocidnega proizvoda)
(1) Imetnik dovoljenja za biocidni proizvod mora tudi
po pridobitvi dovoljenja spremljati vsa dejstva in okoliščine
v zvezi z biocidnim proizvodom, ki bi lahko škodljivo vplivale
na ljudi, živali ali okolje in tudi dejstva in okoliščine v zvezi z
učinkovitostjo biocidnega proizvoda.
(2) Imetnik dovoljenja za biocidni proizvod mora nemudoma obvestiti pristojni organ o vseh podatkih, ki jih pozna ali
za katere se lahko pričakuje, da jih pozna, in ki lahko vplivajo
na nadaljnjo veljavnost ali izdajanje dovoljenj, o možnem vplivu vsakega biocidnega proizvoda ali njegovih ostankov na
zdravje ljudi, živali oziroma na okolje, vključno s površinsko
vodo, podtalnico in pitno vodo.
(3) Imetnik dovoljenja mora sporočati predvsem naslednje:
– nova spoznanja ali informacije o učinkih biocidnega
proizvoda, njegove aktivne snovi in učinkih drugih sestavin
na ljudi, živali oziroma okolje, vključno s površinsko vodo,
podtalnico in pitno vodo,
– spremembe izvora ali sestave aktivne snovi,
– spremembe v sestavi biocidnega proizvoda, ki niso
take, da bi bilo zanje treba zahtevati spremembo dovoljenja,
– razvoj odpornosti,
– spremembe administrativne narave (npr. sprememba predlagatelja, sprememba trgovskega imena proizvoda) in druge spremembe, kot je npr. sprememba vrste
embalaže.
(4) Dolžnost sporočanja informacij o učinkih iz prve in
četrte alinee prejšnjega odstavka velja tudi za uporabnike
biocidnih proizvodov.
43. člen
(evidence in sporočanje podatkov o količini biocidnih
proizvodov)
(1) Zaradi varovanja zdravja ljudi in živali ter varstva
okolja morajo imetniki dovoljenja oziroma priglasitelji za
biocidne proizvode voditi evidenco o količini biocidnih
proizvodov, danih v promet, količini biocidnih proizvodov,
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ki so bili umaknjeni iz prometa, in o zalogah biocidnih proizvodov, podatke iz te evidence pa morajo sporočiti pristojnemu organu najpozneje do 31. marca za preteklo leto.
(2) Pravne in fizične osebe, ki poklicno uporabljajo biocidne proizvode, morajo voditi evidenco o količini
nabavljenih biocidnih proizvodov, količini zalog biocidnih
proizvodov, količini uporabljenih biocidnih proizvodov in
o namenih, za katere so bili uporabljeni, ter podatke iz
te evidence sporočiti pristojnemu organu najpozneje do
31. marca za preteklo leto.
44. člen
(evidence o prodaji biocidnih proizvodov, ki se ne smejo
prodajati v prosti prodaji)
(1) Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s prometom biocidnih proizvodov iz prvega odstavka 21. člena
tega zakona in jih v skladu s tem zakonom prodajajo le
pravnim in fizičnim osebam, ki izpolnjujejo s posebnimi
predpisi določene pogoje, morajo za te proizvode poleg
evidence iz prejšnjega člena voditi evidenco o prodaji, ki
vsebuje naslednje podatke:
– rok trajanja biocidnega proizvoda,
– datum prodaje oziroma izdaje biocidnega proizvoda,
– količino prodanega oziroma izdanega biocidnega
proizvoda,
– navedbo imena, sedeža in davčne številke pravne
osebe, ki je nabavila biocidni proizvod,
– podpis izročevalca oziroma izročevalke (v nadaljnjem besedilu: izročevalec) in prejemnika oziroma prejemnice.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka morajo pravne in
fizične osebe, ki se ukvarjajo s prometom biocidnih proizvodov, hraniti najmanj pet let in jih na zahtevo predložiti
pristojnemu organu.
(3) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje, izda podzakonski predpis o sporočanju in vodenju evidenc o biocidnih proizvodih iz prejšnjega in tega člena.
45. člen
(sporočanje podatkov o zastrupitvah)
(1) Sporočanje podatkov o zastrupitvah z biocidnimi
proizvodi se izvaja na podlagi predpisov, ki urejajo kemikalije.
(2) Pooblaščeni zavod mora v skladu s predpisi, ki
urejajo kemikalije, pristojnemu organu pisno poročati o
zastrupitvah, pri katerih je dokazano ali pa se utemeljeno
domneva, da jih je povzročil biocidni proizvod.
VI. PRESKUŠEVALNI LABORATORIJI IN PRESKUSNE
METODE
46. člen
(preskušanje)
(1) Za preskuševalne laboratorije, kjer se izvajajo
študije, ki so podlaga za ocenjevanje biocidnega proizvoda
glede njegovih vplivov na ljudi, živali in okolje, v postopku
pridobivanja dovoljenja za dajanje v promet, vključno z
metodami, ki se pri tem uporabljajo, in vključno s sistemom
kakovosti, se uporabljajo predpisi, ki urejajo kemikalije.
(2) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje, lahko izda podzakonski predpis o izvajanju preskusov
za ugotavljanje učinkovitosti biocidnih proizvodov.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
lahko minister v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje,
za potrebe postopka priglasitve iz 37. člena tega zakona
zaradi tehničnih in ekonomskih razlogov predpiše druge
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskušanje.
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VII. IZMENJAVA, TAJNOST IN VARSTVO PODATKOV
47. člen
(mednarodna in notranja izmenjava podatkov)
(1) Na mednarodni ravni pristojni organ izmenjuje podatke o biocidnih proizvodih in sprejetih ukrepih ter druge
zahtevane podatke iz tega zakona v skladu s programi sodelovanja in mednarodnimi pogodbami.
(2) Pristojni organ obvešča Evropsko komisijo in države
članice EU v skladu z zahtevami Direktive 98/8/ES.
(3) Pristojni organ na način, določen s tem zakonom in
predpisom, ki ga izda minister, daje podatke na razpolago
vsem organom in institucijam, ki te podatke potrebujejo za
svoje delo, in se zavežejo, da bodo s podatki ravnali v skladu s tem zakonom in predpisi, ki urejajo varovanje tajnih in
poslovnih podatkov.
(4) Za strokovno analitično obdelavo podatkov iz tega
zakona veljajo določbe o informacijski podpori iz predpisov,
ki urejajo kemikalije.
48. člen
(tajnost podatkov)
(1) Če predlagatelj utemelji, da mu razkritje polne
sestave biocidnega proizvoda in določenih podatkov, ki
predstavljajo proizvodne ali poslovne skrivnosti, drugim
osebam razen Evropski komisiji in pristojnim organom lahko povzroči poslovno škodo, se take podatke lahko označi
s stopnjo tajnosti. Pristojni organ na podlagi dokaznih
listin, ki jih predloži predlagatelj, prouči upravičenost zahteve in, če so podatki take narave, kot zatrjuje predlagatelj,
in bi bile posledice razkritja podatkov za predlagatelja
lahko škodljive, določi, da se ti podatki obravnavajo kot
tajni. Pri tem pristojni organ upošteva predpise, ki urejajo
prost dostop do informacij javnega značaja, ki se nanašajo
na okolje.
(2) Pristojni organ podatke, ki jih pridobi od pristojnega
organa druge države članice EU, obravnava kot tajne, če jih
je tako obravnaval tudi pristojni organ druge države članice.
(3) Po pridobljenem dovoljenju za dajanje v promet se
kot tajni podatki v nobenem primeru ne štejejo:
– osebno ime in polni naslov oziroma firma in sedež
imetnika dovoljenja, kakor tudi njegove odgovorne osebe,
– osebno ime in polni naslov oziroma firma in sedež
proizvajalca biocidnega proizvoda,
– osebno ime in polni naslov oziroma firma in sedež
proizvajalca vsake aktivne snovi,
– imena in vsebnost vsake aktivne snovi ali aktivnih
snovi v biocidnem proizvodu ter ime biocidnega proizvoda,
– imena drugih snovi, ki so razvrščene kot nevarne v
skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije, in prispevajo k razvrstitvi proizvoda kot nevarnega,
– fizikalni in kemijski podatki o vsaki aktivni snovi in o
biocidnem proizvodu,
– vsi možni načini, s katerimi postane aktivna snov ali
biocidni proizvod neškodljiv,
– povzetki rezultatov preskusov, ki se zahtevajo v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, da
bi določili učinkovitost aktivne snovi ali proizvoda ter učinke
na ljudi, živali in okolje ter, kjer je primerno, njegovo sposobnost, da povečuje odpornost,
– priporočeni načini (metode) in previdnostni ukrepi za
zmanjševanje nevarnosti v zvezi z ravnanjem, shranjevanjem, prevozom in uporabo, kakor tudi za preprečevanje
požara ali drugih nevarnosti,
– varnostni listi,
– analitične metode za določanje aktivnih snovi in toksikološko ali ekotoksikološko pomembnih nečistot in drugih
snovi, ki izhajajo iz dovoljenih uporab,
– postopki za ravnanje z ostanki biocidnega proizvoda
in njegovo embalažo,
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– postopki, ki jih je treba uporabiti, in ukrepi, ki jih je
treba sprejeti ob nezgodnem izpustu,
– prva pomoč in zdravniški nasveti, ki jih je treba dati
poškodovanim osebam,
– drugi podatki, pomembni za zdravje ljudi, živali in
varstvo okolja, če obstajajo.
(4) Če se predlagatelj odloči, da bo razkril podatke, za
katere je zahteval, da ostanejo tajni, mora o tem v 8 dneh od
sprejetja take odločitve o tem pisno obvestiti pristojni organ.
(5) Osebe, ki so jim izključno zaradi njihovih uradnih obveznosti znani podatki, ki se obravnavajo kot tajni, so dolžne
z njimi tako ravnati in jih ustrezno varovati.
(6) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje,
lahko predpiše način posredovanja podatkov iz tretjega odstavka tega člena javnosti.
49. člen
(uporaba podatkov za druge predlagatelje)
(1) Podatki, ki jih je predložil prvi predlagatelj za potrebe
pridobitve dovoljenja, se lahko za druge predlagatelje uporabijo po preteku obdobja, ko so bili prvič uporabljeni, ki ni
krajše od 5 let in ne daljše od 15 let.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme pristojni organ uporabiti podatke v korist drugih predlagateljev,
če ima drugi predlagatelj oziroma naslednji predlagatelji pisno
soglasje v obliki izjave o dostopnosti podatkov prvega predlagatelja, da se ti podatki smejo uporabiti, in to dokažejo.
(3) Pristojni organ lahko dovoli, da se drugi oziroma naslednji predlagatelj za izdajo dovoljenja za biocidni proizvod
sklicuje na podatke, ki jih je predložil predlagatelj, ki je prvi
pridobil dovoljenje za dajanje biocidnega proizvoda v promet.
Drugi oziroma naslednji predlagatelj mora dokazati, da gre
za podoben biocidni proizvod in da so njegove aktivne snovi
enake kot pri proizvodu, za katerega je bilo že izdano dovoljenje, vključno s stopnjo čistosti in vrsto nečistot.
(4) Natančnejše pogoje za uporabo podatkov iz prvega,
drugega in tretjega odstavka tega člena določi minister v
soglasju z ministrom, pristojnim za okolje.
50. člen
(hramba podatkov)
Predlagatelj mora hraniti dokumentacijo o biocidnem
proizvodu, morebitno izjavo o dostopnosti podatkov in druga
dokazila, ki jih je predložil na podlagi tega zakona, v skladu
s predpisi, ki urejajo kemikalije.
VIII. VARSTVO ZDRAVJA LJUDI, ŽIVALI IN OKOLJA
51. člen
(zagotavljanje pogojev za zmanjševanje nevarnosti)
Pravne in fizične osebe, ki dajejo v promet biocidne proizvode, morajo zagotoviti pogoje, ki preprečujejo ali zmanjšujejo nevarnost za ljudi, živali in okolje ter zagotavljajo zamenjavo nevarnih biocidnih proizvodov z manj nevarnimi.
52. člen
(pogoj za dajanje v promet biocidnih proizvodov, ki se
smejo prodajati le na določenih mestih prodaje)
(1) Promet z biocidnimi proizvodi, za katere je bilo pridobljeno dovoljenje za dajanje v promet in se smejo prodajati
le na določenih mestih prodaje, lahko opravljajo pravne in
fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje prometa z nevarnimi kemikalijami v skladu s predpisi, ki urejajo
kemikalije.
(2) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje,
in ministrom, pristojnim za kmetijstvo, predpiše merila za
določitev biocidnih proizvodov, ki se bodo smeli prodajali le
na določenih mestih prodaje.

Stran

6634 /

Št.

61 / 13. 6. 2006

53. člen
(nadzor in monitoring ostankov biocidnih proizvodov)
(1) Če so mejne vrednosti ostankov biocidnih proizvodov določene s predpisi, ki urejajo ostanke pesticidov in
drugih onesnaževalcev v ali na tretiranih objektih, prostorih in organizmih ter drugod, te ne smejo biti presežene.
(2) Kadar mejne vrednosti ostankov biocidnih proiz
vodov niso določene in je mogoče utemeljeno sklepati,
da so ostanki posledica uporabe biocidnih proizvodov, se
ob ugotovitvi ostankov opravi oceno tveganja ter glede na
izsledke ustrezno ukrepa.
(3) Nadzor in monitoring ostankov biocidnih proizvodov se opravljata v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije,
ostanke pesticidov in drugih onesnaževalcev, ter drugimi
veljavnimi predpisi, ki urejajo monitoring.
(4) Minister lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za
okolje, in ministrom, pristojnim za kmetijstvo, predpiše mejne
vrednosti ostankov biocidnih proizvodov in dodatne pogoje
za izvajanje nadzora oziroma monitoringa ostankov biocidnih
proizvodov, kolikor to ni urejeno z drugimi predpisi.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko v
primeru laboratorijsko potrjenih prekoračitev mejnih vrednosti ostankov biocidnih proizvodov, če so te določene,
za posamezen primer na podlagi ocene tveganja določijo
izjeme in posebni ukrepi.
54. člen
(omejitve pri uporabi)
(1) Biocidne proizvode iz 21. člena tega zakona ne
glede na njihovo razvrstitev smejo uporabljati le poklicni
uporabniki, ki izpolnjujejo splošne pogoje za opravljanje
dejavnosti in posebne pogoje v skladu s cilji tega zakona
za doseganje pravilne uporabe biocidnih proizvodov in
pridobijo pri pristojnem organu dovoljenje, da jih smejo
uporabljati.
(2) Posebne pogoje za doseganje pravilne uporabe biocidnih proizvodov in način pridobitve dovoljenja iz
prejšnjega odstavka predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje, in ministrom, pristojnim za
kmetijstvo.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko pristojni organ v primeru nepredvidene nevarnosti dopusti
odstopanja od prvega odstavka tega člena in določi pogoje
za tako uporabo.
55. člen
(prepovedi in omejitve prometa, proizvodnje ali uporabe)
(1) Prepovedi in omejitve prometa ali proizvodnje biocidnih proizvodov se urejajo v skladu s predpisi, ki urejajo
kemikalije. Odvisno od nevarnosti ali tveganja, ki ga predstavlja biocidni proizvod, se lahko določi:
– prepoved ali omejitev za biocidne proizvode, ki
vsebujejo določene snovi ali spadajo med določene vrste
biocidnih proizvodov,
– prepoved ali omejitev za biocidne proizvode z določenimi nevarnimi lastnostmi,
– prepoved za snovi, ki ne smejo biti v biocidnih proizvodih ali so lahko v njih le pod določenimi pogoji.
(2) V prepovedih in omejitvah iz prejšnjega odstavka
se lahko določi tudi, od kdaj se snovi in druge sestavine biocidnih proizvodov ali biocidni proizvodi, ki so s tem predpisom prepovedani ali omejeni, ne smejo več proizvajati,
biti v prometu ali se uporabljati. Glede ravnanja z zalogami
se uporabljajo določbe 26. člena tega zakona.
56. člen
(odgovornost imetnika dovoljenja)
Imetnik dovoljenja, ki daje biocidni proizvod v promet
v Republiki Sloveniji, je na njenem območju odškodnin-
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sko odgovoren za škodo, ki nastane v zvezi z biocidnim
proizvodom zaradi nespoštovanja zahtev iz tega zakona
ali zaradi deklariranih lastnosti biocidnega proizvoda, na
katere imetnik dovoljenja lahko vpliva.
IX. JAVNA SLUŽBA IN IZVEDENCI
57. člen
(javna služba)
(1) Ocenjevanje biocidnih proizvodov in preskušanje
njihove učinkovitosti v skladu z zahtevami tega zakona
in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, se opravlja kot
javna služba.
(2) Ocenjevanje biocidnih proizvodov opravljajo: pristojni organ, na podlagi koncesije pa tudi javni zavodi,
pravne osebe zasebnega prava in posamezni strokovnjaki
kot fizične osebe. Preizkušanje učinkovitosti opravljajo
javni zavodi, na podlagi koncesije pa tudi pravne osebe
zasebnega prava.
(3) Izvajalci oziroma izvajalke javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) iz prejšnjega odstavka morajo
izpolnjevati pogoje iz 58. člena tega zakona.
58. člen
(pogoji za izvajanje javne službe)
(1) Javno službo ocenjevanja biocidnih proizvodov in
javno službo preskušanja učinkovitosti biocidnih proizvodov lahko opravljajo izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje glede
izobrazbe, imajo znanja s področja ocenjevanja oziroma
preskušanja biocidnih proizvodov, imajo dostop do aktualnih znanstvenih in strokovnih spoznanj o lastnostih
biocidnih proizvodov in izpolnjujejo tehnične pogoje za
izvajanje storitev.
(2) Pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše minister v
soglasju z ministrom, pristojnim za okolje.
59. člen
(koncesijski akt)
(1) Minister na predlog pristojnega organa s koncesijskim aktom določi vrsto in obseg storitev, za katere se
objavi javni razpis za podelitev koncesije.
(2) V koncesijskem aktu iz prejšnjega odstavka mora
biti za posamezno vrsto storitev, ki so predmet koncesije,
določeno število in obseg koncesij, ki se bodo podelile na
posameznem javnem razpisu za določeno storitev.
60. člen
(javni razpis za podelitev koncesije in izbira
koncesionarja)
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa,
ki ga objavi pristojni organ. Za pregled in presojo prispelih ponudb imenuje predstojnik oziroma predstojnica pristojnega organa najmanj tričlansko strokovno komisijo (v
nadaljnjem besedilu: komisija za koncesije). Vsaj en član
komisije za koncesije mora biti zaposlen pri pristojnem
organu.
(2) Javni razpis mora vsebovati:
– določbo, da se koncesija podeljuje v skladu s tem
zakonom,
– opis storitev, ki so predmet koncesije,
– oceno obsega storitev,
– predvideni začetek izvajanja storitev in čas trajanja
koncesije,
– uporabnike storitev, za katere se razpisuje koncesija,
– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev
in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije,
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– rok za prijavo na javni razpis,
– merila za izbiro med ponudbami,
– navedbo organa, ki bo odločil o podelitvi koncesije, in organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske
pogodbe,
– odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave javnega razpisa in
– druge podatke, pomembne za izvajanje storitve.
(3) Pristojni organ mora v času objave javnega razpisa omogočiti ponudnikom oziroma ponudnicam (v nadaljnjem besedilu: ponudnik) vpogled v razpisno dokumentacijo in na ponudnikovo zahtevo predložiti razpisno
dokumentacijo.
(4) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo ponudniku omogočili izdelavo popolne vloge.
(5) Pristojni organ na podlagi poročila komisije za
koncesije izda odločbo o izbiri koncesionarja. Pritožba
zoper to odločbo ni dovoljena, možen pa je upravni spor.
61. člen
(pogodba o koncesiji)
(1) S pogodbo o koncesiji pristojni organ (v nadaljnjem besedilu: koncedent) in izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) uredita medsebojno koncesijsko razmerje in razmerje do uporabnikov, zlasti pa:
– vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije,
– začetek izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba,
– ceno oziroma način vrednotenja storitev,
– način zaračunavanja storitev,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije,
– način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora s strani koncedenta,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma
koncesijskega razmerja,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje,
– obveznosti koncesionarja ob predčasnem prenehanju koncesijske pogodbe,
– druge določbe, ki so pomembne za določitev in
izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesijska pogodba, ki ni sklenjena v pisni obliki,
je nična.
62. člen
(odvzem koncesije)
(1) Pristojni organ z odločbo odvzame koncesijo:
– če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije, ne podpiše koncesijske pogodbe, pristojni
organ pa tega roka ne podaljša v skladu z zakonom,
– če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije, ne izpolni določenih pogojev za začetek
opravljanja storitev, za katere je v odločbi o podelitvi koncesije določeno, da jih koncesionar izpolni po podelitvi
koncesije in sklenitvi koncesijske pogodbe, pristojni organ
pa tega roka ne podaljša v skladu z zakonom,
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s
predpisi in odločbo o podelitvi koncesije,
– če koncesionar ne ravna v skladu z odločbami,
izdanimi v okviru nadzora nad izvajanjem koncesije,
– če je zaradi spremembe pogojev glede izvajanja
javne službe ocenjevanja biocidnih proizvodov iz tega zakona, mogoče utemeljeno sklepati, da koncesionar ne bo
mogel ustrezno izvajati storitev, ki so predmet koncesije.
(2) Pristojni organ pisno opozori koncesionarja o kršitvah, ki so lahko razlog za odvzem koncesije, mu določi
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primeren rok za odpravo teh kršitev ali za sporazumno
spremembo oziroma razvezo koncesijske pogodbe in ga
opozori, da bo v nasprotnem primeru uvedel postopek za
odvzem koncesije.
(3) Če koncesionar ne odpravi kršitev v določenem
roku ali v tem roku ne pride do sporazumne spremembe
oziroma razveze koncesijske pogodbe, pristojni organ po
uradni dolžnosti izda koncesionarju odločbo, s katero odvzame koncesijo.
(4) Zoper odločbo o odvzemu koncesije ni pritožbe,
možen pa je upravni spor.
63. člen
(financiranje javne službe, cene storitev in nadzor nad
izvajanjem javne službe)
(1) Javna služba se financira s plačili za opravljene storitve. Storitev v celoti plača predlagatelj, razen za
oceno iz 37. člena tega zakona. Ceno storitev ocenjevanja biocidnih proizvodov oziroma preizkušanja njihove
učinkovitosti določi Vlada Republike Slovenije na predlog
ministrstva, pristojnega za zdravje.
(2) Nadzor na izvajanjem javne službe opravlja pristojni organ.
64. člen
(predpis o načinu podelitve koncesije in o koncesijskem
razmerju)
Način podelitve koncesije in izvajanje določb o koncesiji na področju ocenjevanja biocidnih proizvodov in preskušanja njihove učinkovitosti predpiše minister v soglasju
z ministrom, pristojnim za okolje.
65. člen
(pooblastila izvedencem)
Za opravljanje določenih del po tem zakonu, kot je
svetovanje pristojnemu organu pri izvajanju nalog iz tega
zakona, in za opravljanje drugih nalog, ki jih je treba izvajati za uveljavitev tega zakona, lahko minister v soglasju z
ministrom, pristojnim za okolje, pooblasti pravne osebe in
druge posamezne izvedence oziroma izvedenke.
X. STROŠKI
66. člen
(stroški pristojnega organa)
(1) Stroške izvajanja nalog pristojnega organa, povezanih z izvajanjem tega zakona, krijejo predlagatelji dajanja biocidnih proizvodov v promet po kateremkoli postopku
iz tega zakona in predlagatelji vključitve aktivnih snovi na
enega od seznamov snovi I, IA ali IB.
(2) Višina stroškov iz prejšnjega odstavka se določi
s finančnim načrtom pristojnega organa. Višino in način
plačil cen storitev iz prejšnjega odstavka določi Vlada
Republike Slovenije.
(3) Pristojni organ lahko zaračunava materialne stroške priprave podatkov iz tretjega odstavka 47. člena tega
zakona, razen če podatke zahteva drug državni organ ali
organ lokalne skupnosti. Višino materialnih stroškov, rok
za plačilo in način plačila stroškov določi minister.
XI. NADZOR
67. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, opravljajo inšpektorji
oziroma inšpektorice (v nadaljnjem besedilu: inšpektor)
pristojnega organa.
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68. člen
(opravljanje analiz inšpekcijskih vzorcev)
(1) Pravne in fizične osebe, ki dajejo biocidne proizvode v promet ali uporabo, morajo inšpektorjem iz prejšnjega člena na njihovo zahtevo dati na razpolago vzorce
biocidnih proizvodov.
(2) Vzorci biocidnih proizvodov se jemljejo brez nadomestila njihovih vrednosti.
(3) Analize vzorcev opravljajo laboratoriji v skladu s
predpisi, ki urejajo kemikalije.
69. člen
(pooblastila inšpektorja)
(1) Poleg pooblastil po splošnih predpisih o inšpekcijskem nadzoru ima inšpektor po tem zakonu pravico in
dolžnost, da z odločbo prepove ali ustavi promet z biocidnim proizvodom, če:
– pravna ali fizična oseba daje v promet biocidni proizvod, za katerega ni bilo pridobljeno dovoljenje v skladu
s tem zakonom,
– pravna ali fizična oseba daje nevarne biocidne proizvode v promet, ne da bi pridobila dovoljenje za opravljanje prometa z nevarnimi kemikalijami v skladu s predpisi,
ki urejajo kemikalije, ali ne upošteva mesta prodaje, določenega v dovoljenju (52. člen tega zakona),
– za nevarni biocidni proizvod ni bil izdelan varnostni
list,
– pravna ali fizična oseba daje v promet biocidni
proizvod, ne da bi bil ta pravilno razvrščen, pakiran ali
označen,
– pravna ali fizična oseba daje biocidni proizvod v
promet, ne da bi izpolnjeval za to pogoje, določene s tem
zakonom.
(2) Pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve.
70. člen
(naloge carinskih organov)
Nadzor nad uvozom in izvozom biocidnih proizvodov
opravljajo carinski organi skladno s svojimi pristojnostmi.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
71. člen
(1) Z globo od 600.000 do 6.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– daje v promet aktivno snov ali jo uporablja v biocidnih proizvodih, ne da bi bila ta vključena na enega od
seznamov snovi I ali IA (prvi odstavek 8. člena),
– daje v promet ali v uporabo za biocidne namene
osnovno snov, ne da bi bila ta vključena na seznam snovi
IB (drugi odstavek 8. člena),
– daje v promet ali uporabo biocidni proizvod, ne da
bi bilo zanj izdano dovoljenje za dajanje v promet (prvi
odstavek 16. člena),
– daje v promet ali uporabo biocidni proizvod, ne da
bi upošteval posebne pogoje iz dovoljenja (tretji odstavek
20. člena),
– ne porabi zalog biocidnega proizvoda v roku, ki ga
določi pristojni organ, ali ne uniči ali odstrani biocidnega
proizvoda v skladu z odredbo pristojnega organa (drugi
odstavek 26. člena),
– ravna v nasprotju z zaščitnim ukrepom iz 27. člena
tega zakona,
– uporablja biocidni proizvod v primeru nepredvidene
nevarnosti, ne da bi bilo za biocidni proizvod izdano dovoljenje (prvi odstavek 35. člen),
– uporablja biocidni proizvod za raziskave, ne da bi
bilo zanj izdano dovoljenje (prvi odstavek 36. člena),
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– uporablja biocidni proizvod za raziskave v nasprotju
s količinami, površinami ali drugimi pogoji za varno uporabo biocidnega proizvoda, kakor je to določeno v dovoljenju
za raziskave (tretji odstavek 36. člena),
– nosilec raziskave pristojnemu organu ne predloži
pisne evidence, dokumentacije ali pisnega poročila o poteku in izsledkih raziskave (peti odstavek 36. člena),
– daje v promet biocidni proizvod iz prvega odstavka
37. člena tega zakona, ne da bi bil ta priglašen in vpisan v
register biocidnih proizvodov,
– označuje biocidni proizvod, ki je označen kot nevaren, z zavajajočimi napisi in navedbami ali pakira biocidni proizvod na način, ki bi lahko zavajal uporabnika
(40. člen),
– oglašuje biocidne proizvode v nasprotju z 41. členom tega zakona,
– ne vodi evidence o prodaji biocidnih proizvodov,
ki se ne smejo prodajati v prosti prodaji, ali ne hrani podatkov ali jih ne predloži pristojnemu organu (prvi in drugi
odstavek 44. člena),
– daje biocidne proizvode iz 52. člena tega zakona v
promet, ne da bi pridobila dovoljenje za opravljanje prometa z nevarnimi kemikalijami v skladu s predpisi, ki urejajo
kemikalije, ali ne upošteva mesta prodaje, določenega v
dovoljenju,
– uporablja biocidne proizvode iz 21. člena tega zakona ne glede na njihovo razvrstitev, ne da bi pridobila
dovoljenje za njihovo uporabo (prvi odstavek 54. člena),
– ne upošteva prepovedi ali omejitve prometa ali
proizvodnje biocidnih proizvodov (55. člen).
(2) Z globo od 240.000 do 2.400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, če
stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 190.000 do 720.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 24.000 do 190.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
72. člen
(1) Z globo od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– nosilec raziskave, ki se bo opravljala v drugi državi
članici EU, o tem v 8 dneh po pridobitvi dovoljenja ne obvesti pristojnega organa (sedmi odstavek 36. člena),
– ne poskrbi za pravilno razvrstitev, pakiranje ali
označevanje biocidnega proizvoda (prvi odstavek 39. člena),
– ne zagotovi, ne dopolnjuje ali ob prvi dobavi biocidnega proizvoda ne predloži varnostnega lista (prvi
odstavek 39. člena),
– na zahtevo uporabnika ob dobavi biocidnega
proizvoda ne predloži varnostnega lista (drugi odstavek
39. člena),
– ne spremlja biocidnega proizvoda ali ne sporoča
podatkov v skladu z 42. členom tega zakona,
– ne vodi evidenc ali ne sporoča podatkov v skladu s
43. členom tega zakona,
– v 8 dneh od sprejetja odločitve pisno ne obvesti
pristojnega organa, da bo razkrila podatke, za katere je
zahtevala, da ostanejo tajni (četrti odstavek 48. člena),
– ne hrani podatkov o biocidnih proizvodih in podatkov, pridobljenih na podlagi tega zakona, v skladu s
predpisi, ki urejajo kemikalije (50. člen),
– preseže predpisane mejne vrednosti ostankov biocidnih proizvodov v oziroma na tretiranih objektih (prvi
odstavek 53. člena),
– ne da inšpektorjem na razpolago vzorcev biocidnih
proizvodov (prvi odstavek 68. člena).
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(2) Z globo od 120.000 do 1.200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, če
stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 95.000 do 360.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 19.000 do 120.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
73. člen
(rok za izdajo podzakonskih predpisov)
Podzakonski predpisi na podlagi tega zakona se izdajo v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
74. člen
(predpisa, ki se uporabljata do izdaje novih)
(1) Do uveljavitve podzakonskih predpisov na podlagi
tega zakona se, kolikor nista v nasprotju z določbami tega
zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, oziroma
kolikor ta zakon ne določa drugače, uporabljata:
– Pravilnik o dajanju biocidov v promet (Uradni list
RS, št. 38/00, 81/03 in 114/04) in
– Register biocidnih pripravkov (Uradni list RS,
št. 44/04, 75/04, 78/04, 89/04, 99/04, 107/04, 120/04,
131/04, 14/05, 24/05, 34/05, 58/05, 67/05, 82/05, 90/05,
100/05, 112/05, 4/06, 12/06).
(2) Določba 37. člena tega zakona se začne uporabljati 1. septembra 2006. Do tedaj se glede priglasitve
uporabljajo določbe Pravilnika o dajanju biocidov v promet
(Uradni list RS, št. 38/00, 81/03 in 114/04).
75. člen
(predpis, ki preneha veljati)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednje določbe Zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo in 47/04
– ZdZPZ):
– drugi odstavek 1. člena,
– 12. točka 2. člena,
– IV. poglavje,
– 1. točka 60. člena v delu, ki se nanaša na 18. člen
zakona,
– 3. točka 60. člena v delu, ki se nanaša na »seznam
biocidnih pripravkov«, vključno s sklicevanjem na 15. člen
zakona,
– 4. točka 60. člena,
– 2. in 3. točka prvega odstavka 66. člena,
– 75. člen.
76. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-09/06-4/1
Ljubljana, dne 30. maja 2006
EPA 806-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o pogojih za pridobitev lastninske
pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk
za članstvo v Evropski uniji na nepremičninah
(ZPPLPKEU)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o pogojih za pridobitev
lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb
držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji na
nepremičninah (ZPPLPKEU)
Razglašam Zakon o pogojih za pridobitev lastninske
pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo
v Evropski uniji na nepremičninah (ZPPLPKEU), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja
2006.
Št. 001-22-88/06
Ljubljana, dne 7. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O POGOJIH ZA PRIDOBITEV LASTNINSKE
PRAVICE FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB DRŽAV
KANDIDATK ZA ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI
NA NEPREMIČNINAH (ZPPLPKEU)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa načine in pogoje, pod katerimi lahko
fizične in pravne osebe iz države kandidatke za članstvo v
Evropski uniji ter države kandidatke pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, če mednarodna
pogodba ne določa drugače.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo:
a) fizična oseba države kandidatke je oseba, ki ima državljanstvo te države;
b) pravna oseba države kandidatke je oseba, ki ima svoj
sedež v tej državi;
c) tujci oziroma tujke (v nadaljnjem besedilu: tujci) so
fizične in pravne osebe države kandidatke;
d) država kandidatka za članstvo v Evropski uniji je država, ki ima z Evropsko unijo in njenimi državami članicami
veljaven sporazum o pridružitvi ali stabilizacijsko-pridružitveni
sporazum in ji je status države kandidatke dodelil Evropski
svet.
2. NAČINI PRIDOBITVE LASTNINSKE PRAVICE
3. člen
(načini pridobitve)
Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah
po tem zakonu na podlagi pravnega posla, dedovanja ali odločbe državnega organa.
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3. POGOJI ZA PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE
4. člen
(vzajemnost)
Tujci in države kandidatke lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah, če obstaja vzajemnost.
Vzajemnost se ugotavlja v skladu z Zakonom o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 9/99).
4. KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 720-01/06-15/1
Ljubljana, dne 30. maja 2006
EPA 849-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2571.

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
(ZSZN-1)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o strokovnih in znanstvenih
naslovih (ZSZN-1)
Razglašam Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
(ZSZN-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 30. maja 2006.
Št. 001-22-85/06
Ljubljana, dne 7. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH NASLOVIH
(ZSZN-1)
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon ureja strokovne in znanstvene naslove, ki se
pridobijo na visokošolskih zavodih po končanih javno veljavnih
študijskih programih prve, druge ali tretje stopnje.
(2) Ta zakon ureja tudi nazive strokovne izobrazbe, ki se
pridobijo v višjih strokovnih šolah po končanih javno veljavnih
višješolskih študijskih programih v skladu z zakonom, ki ureja
višje strokovno izobraževanje.
2. člen
(pridobitev strokovnega in znanstvenega naslova ter naziva
strokovne izobrazbe)
(1) Strokovni oziroma znanstveni naslov označuje stopnjo in vrsto izobrazbe, pridobljene na visokošolskem zavodu
po študijskem programu prve, druge ali tretje stopnje.
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(2) Strokovni naslov po tem zakonu si pridobi, kdor
konča študijski program za pridobitev izobrazbe prve ali
druge stopnje.
(3) Znanstveni naslov po tem zakonu si pridobi, kdor
konča študijski program za pridobitev izobrazbe tretje stopnje.
(4) Naziv strokovne izobrazbe po tem zakonu si pridobi,
kdor konča višješolski študijski program.
(5) Strokovni in znanstveni naslov ter naziv strokovne
izobrazbe so obvezna sestavina študijskega programa in se
določijo za oba spola.
(6) Strokovne in znanstvene naslove podeljujejo visokošolski zavodi, nazive strokovne izobrazbe pa višje strokovne
šole v skladu z zakonom.
3. člen
(podeljevanje in uporaba strokovnih in znanstvenih
naslovov ter nazivov strokovne izobrazbe)
(1) Strokovni in znanstveni naslovi ter nazivi strokovne
izobrazbe po tem zakonu se podeljujejo na vseh študijskih
področjih. Pri opredelitvi študijskih področij se uporablja mednarodna klasifikacija Isced.
(2) V tehniška, biotehniška in tehnološka področja po
tem zakonu se uvrščajo študijska področja (48) računalništvo, (52) tehniške vede, (54) proizvodne tehnologije,
(58) arhitektura in gradbeništvo, (62) kmetijstvo, gozdarstvo in
ribištvo, lahko pa tudi (725) zdravstvene tehnike, (84) transport
ne storitve, (853) javne sanitarne dejavnosti, (861) varovanje
oseb in premoženja, (862) varnost in zdravje pri delu.
(3) Strokovni in znanstveni naslovi ter nazivi strokovne
izobrazbe po tem zakonu se ne prevajajo v tuje jezike.
4. člen
(način tvorjenja strokovnih naslovov po študijskih programih
prve stopnje)
(1) Strokovni naslov po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje se tvori tako, da se za besedo
diplomirani oziroma diplomirana doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, in kratica (VS).
(2) Strokovni naslov po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje se tvori tako, da se za besedo diplomirani
oziroma diplomirana doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, in kratica (UN).
(3) Če strokovnega naslova po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje ali univerzitetnem
študijskem programu prve stopnje ni mogoče smiselno tvoriti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, se
strokovni naslov po visokošolskem oziroma univerzitetnem
študijskem programu tvori tako, da se uporabi beseda diplomant oziroma diplomantka študijske usmeritve in kratica
(VS) ali (UN).
5. člen
(strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje na
tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih)
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 4. člena tega
zakona se strokovni naslov po visokošolskem strokovnem
študijskem programu prve stopnje na tehniških, biotehniških
in tehnoloških področjih tvori tako, da se za besedama diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, in kratica (VS).
(2) Ne glede na določbe drugega odstavka 4. člena tega
zakona se strokovni naslov po univerzitetnem študijskem
programu prve stopnje na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih tvori tako, da se za besedama diplomirani
inženir oziroma diplomirana inženirka doda poimenovanje,
izvedeno iz študijskega programa, in kratica (UN).
(3) Poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa,
se lahko vpiše tudi med besedi diplomirani in inženir oziroma
diplomirana in inženirka.
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6. člen
(strokovni naslovi po univerzitetnih študijskih programih prve
stopnje na pedagoških področjih)
Ne glede na določbe drugega odstavka 4. člena tega
zakona se strokovni naslov po univerzitetnih študijskih programih prve stopnje na pedagoških področjih tvori tako, da se za
besedama profesor oziroma profesorica doda poimenovanje,
izvedeno iz študijskega programa, in kratica (UN).
7. člen
(način tvorjenja strokovnih naslovov po študijskih programih
druge stopnje)
Strokovni naslov po končanem študijskem programu
druge stopnje je magister oziroma magistrica stroke. Tvori
se tako, da se za besedo magister oziroma magistrica doda
poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa.
8. člen
(strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje na
tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih)
(1) Strokovni naslov po končanem magistrskem študijskem programu druge stopnje na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih se tvori tako, da se za besedama magister
inženir ali magistrica inženirka doda poimenovanje, izvedeno
iz študijskega programa.
(2) Poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, se
lahko vpiše tudi med besedi magister in inženir oziroma magistrica in inženirka.
9. člen
(strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje na
umetniških področjih)
Strokovni naslov po magistrskih študijskih programih druge stopnje na umetniških področjih se tvori tako, da se za besedama magister akademski oziroma magistrica akademska
doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa.
10. člen
(strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje na
pedagoških področjih)
Strokovni naslov po magistrskih študijskih programih
druge stopnje na pedagoških področjih se tvori tako, da se za
besedama magister profesor oziroma magistrica profesorica
doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa.
11. člen
(strokovni naslovi po študijskih programih medicine, dentalne
medicine, veterinarstva in farmacije)
Ne glede na določbe 7. člena tega zakona se po študijskih programih medicine, dentalne medicine, veterinarstva in
farmacije pridobijo tile strokovni naslovi:
– končan študijski program medicine: doktor oziroma
doktorica medicine;
– končan študijski program dentalne medicine: doktor
oziroma doktorica dentalne medicine;
– končan študijski program veterinarstva: doktor oziroma
doktorica veterinarske medicine;
– končan študijski program farmacije: magister oziroma
magistra farmacije.
12. člen
(izjeme)
(1) Strokovni naslov po interdisciplinarnem ali individualnem študijskem programu se tvori v skladu s tem zakonom,
in sicer na podlagi prevladujočega dela študijskega programa
oziroma prevladujočega števila kreditnih točk.
(2) Strokovni naslov po dvopredmetnem študijskem programu se sestavi iz dveh strokovnih naslovov, v skladu s tem
zakonom.
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13. člen
(način tvorjenja znanstvenih naslovov po študijskih
programih tretje stopnje)
(1) Znanstveni naslov po končanem študijskem programu tretje stopnje je doktor oziroma doktorica znanosti.
(2) V diplomo se lahko vpiše tudi znanstveno področje,
iz katerega je znanstveni naslov pridobljen, vendar poimenovanje znanstvenega področja ni sestavni del znanstvenega
naslova.
14. člen
(okrajšave)
(1) V študijskih programih se poleg polnega strokovnega
oziroma znanstvenega naslova določi tudi njegova okrajšava.
(2) Za strokovne naslove po študijskih programih prve
stopnje, ki vsebujejo izraz:
– diplomirani … (VS) oziroma diplomirana … (VS), se
uporablja okrajšava dipl. … (VS);
– diplomirani … (UN) oziroma diplomirana … (UN), se
uporablja okrajšava dipl. … (UN);
– diplomirani inženir … (VS) oziroma diplomirana inženirka … (VS) oziroma diplomirani … inženir (VS) oziroma
diplomirana … inženirka (VS), se uporablja okrajšava dipl.
inž. … (VS) ali dipl. … inž. (VS);
– diplomirani inženir … (UN) oziroma diplomirana inženirka … (UN) oziroma diplomirani … inženir (UN) oziroma
diplomirana … inženirka (UN), se uporablja okrajšava dipl.
inž. … (UN) ali dipl. … inž. (UN);
– profesor ... (UN) oziroma profesorica ... (UN), se uporablja okrajšava prof. ... (UN).
(3) Za strokovne naslove po študijskih programih druge
stopnje, ki vsebujejo izraz:
– magister oziroma magistrica …, se uporablja okrajšava
mag. …;
– magister inženir … oziroma magistrica inženirka … ali
magister … inženir oziroma magistrica … inženirka, se uporablja okrajšava mag. inž. … ali mag. … inž.;
– magister akademski … oziroma magistrica akademska …, se uporablja okrajšava mag. akad. …;
– magister profesor … oziroma magistrica profesorica …,
se uporablja okrajšava mag. prof. …;
– doktor oziroma doktorica medicine, se uporablja okrajšava dr. med.;
– doktor oziroma doktorica dentalne medicine, se uporablja okrajšava dr. dent. med.;
– doktor oziroma doktorica veterinarske medicine, se
uporablja okrajšava dr. vet. med.;
– magister oziroma magistra farmacije, se uporablja
okrajšava mag. farm.
(4) Za znanstveni naslov doktor oziroma doktorica znanosti se uporablja okrajšava dr.
15. člen
(objavljanje strokovnih in znanstvenih naslovov)
Strokovne in znanstvene naslove ter njihove okrajšave,
ki jih po tem zakonu podeljujejo univerze in drugi visokošolski
zavodi, objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.

kom.

16. člen
(pristavljanje strokovnih in znanstvenih naslovov)
(1) Strokovni in znanstveni naslovi se vpišejo v diplomo.
(2) Strokovni naslov se pristavlja za imenom in priim-

(3) Znanstveni naslov se pristavlja pred imenom in priimkom.
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17. člen
(tvorjenje nazivov strokovne izobrazbe v višjem strokovnem
izobraževanju)
(1) Naziv strokovne izobrazbe je poimenovanje, izvedeno iz višješolskega študijskega programa.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se naziv
strokovne izobrazbe po končanem višješolskem študijskem
programu na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih
tvori tako, da se k poimenovanju, izvedenem iz študijskega
programa, doda beseda inženir oziroma inženirka ali tehnolog
oziroma tehnologinja.
(3) Za nazive strokovne izobrazbe, ki vsebujejo izraz:
– inženir oziroma inženirka, se uporablja okrajšava
inž. … ali … inž.;
– tehnolog oziroma tehnologinja, se uporablja okrajšava
tehnol. … ali … tehnol.
18. člen
(nazivi, pridobljeni po posebnih predpisih)
Nazivi in njihove okrajšave, ki se pridobijo po posebnih
predpisih, se ne smejo sestavljati enako, kot je s tem zakonom določeno za strokovne in znanstvene naslove ter nazive
strokovne izobrazbe.
19. člen
(priznavanje v tujini pridobljenih strokovnih in znanstvenih
naslovov ter nazivov strokovne izobrazbe)
(1) V tujini pridobljeni strokovni in znanstveni naslov ter
naziv strokovne izobrazbe se lahko uporablja, če je diploma, s
katero se izkazuje pridobitev naslova oziroma naziva, priznana
v Republiki Sloveniji.
(2) Če se v postopku priznavanja odloči, da je v tujini pridobljen strokovni oziroma znanstveni naslov ali naziv strokovne izobrazbe enakovreden s strokovnim oziroma znanstvenim
naslovom ali nazivom strokovne izobrazbe po tem zakonu, se
lahko uporablja slovenski strokovni oziroma znanstveni naslov
ali naziv strokovne izobrazbe.
(3) Način in postopek priznavanja iz prvega in drugega
odstavka tega člena določa zakon.
(4) Tuji strokovni oziroma znanstveni naslov, pridobljen
po skupnem študijskem programu, ki ga izvajajo visokošolski zavodi iz Republike Slovenije in tujine, je enakovreden
strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu, ki je glede na
stopnjo in študijsko področje določen s tem zakonom.
(5) Tuji naziv strokovne izobrazbe, pridobljen po skupnem študijskem programu, ki ga izvajajo višje strokovne
šole iz Republike Slovenije in tujine, je enakovreden nazivu
strokovne izobrazbe, ki je glede na študijsko področje določen
s tem zakonom.
20. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če ravna v nasprotju z določbami tega
zakona (2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16.,
22., 23. in 26. člena).
(2) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če ravna v nasprotju z določbami tega
zakona (2., 3., 17. in 25. člena).
(3) Z globo najmanj 10.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če uporablja strokovni oziroma znanstveni
naslov ali naziv strokovne izobrazbe, ki si ga ni pridobil (2.
člen).
(4) Z globo najmanj 10.000 tolarjev se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.
21. člen
(pristojni organ)
(1) Za odločanje o prekrških, povezanih s podeljevanjem
in uporabo strokovnih ali znanstvenih naslovov, je pristojno

Uradni list Republike Slovenije
ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, v skladu z zakonom,
ki ureja prekrške.
(2) Za odločanje o prekrških, povezanih s podeljevanjem
in uporabo nazivov strokovne izobrazbe, je pristojna šolska
inšpekcija v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(1) Visokošolski zavodi diplomantom študijskih programov za pridobitev izobrazbe, sprejetih pred 11. junijem 2004,
še naprej podeljujejo strokovne in znanstvene naslove, ki so
bili skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih
(Uradni list, RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) določeni s študijskim programom in so objavljeni v Uradnih listih
RS, št. 22/99, 33/99, 57/99, 10/00, 12/01, 47/02 in 50/05.
(2) Visokošolski zavodi lahko strokovne in znanstvene
naslove iz prejšnjega odstavka podeljujejo najpozneje do izteka študijskega leta 2015/2016.
23. člen
Kdor si pridobi strokovni ali znanstveni naslov po Zakonu
o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 83/03
– uradno prečiščeno besedilo), ga v nespremenjeni obliki
uporablja tudi po uveljavitvi tega zakona.
24. člen
Do začetka dela javne agencije za visoko šolstvo, strokovne in znanstvene naslove po tem zakonu objavlja ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
25. člen
Kdor si je pridobil naziv strokovne oziroma poklicne izobrazbe, pridobljen po končanem javno veljavnem programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo in 65/05), ga lahko v
nespremenjeni obliki uporablja tudi po uveljavitvi tega zakona.
26. člen
Strokovni naslovi, akademske stopnje in znanstveni naslovi, pridobljeni na območju drugih republik nekdanje SFRJ
do 25. junija 1991, so enakovredni strokovnim in znanstvenim
naslovom, pridobljenim v Republiki Sloveniji do tega datuma.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list, RS, št. 83/03
– uradno prečiščeno besedilo).
28. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/91-7/19
Ljubljana, dne 30. maja 2006
EPA 456-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2572.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
javnem jamstvenem in preživninskem skladu
Republike Slovenije (ZJSRS-E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o javnem jamstvenem
in preživninskem skladu Republike Slovenije
(ZJSRS-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike
Slovenije (ZJSRS-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 30. maja 2006.
Št. 001-22-84/06
Ljubljana, dne 7. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O JAVNEM JAMSTVENEM IN PREŽIVNINSKEM
SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZJSRS-E)
1. člen
V Zakonu o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 26/03 – uradno
prečiščeno besedilo) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki
se glasi:
»1.a člen
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenaša Direktiva Sveta 80/987/EGS z dne 20. oktobra 1980
o približevanju zakonodaje držav članic o varstvu delavcev v
primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca (UL L
št. 283 z dne 28. oktobra 1980, str. 23, z vsemi spremembami).«.
2. člen
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kadar ima delodajalec sedež v eni od drugih držav
članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora,
ima delavec pravice po tem zakonu v primeru, če je na podlagi
pogodbe o zaposlitvi opravljal delo ali ga je običajno opravljal
na ozemlju Republike Slovenije.«.
3. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
Pravic po tem zakonu nima delavec, ki je sam ali skupaj s
svojimi družinskimi člani večinski lastnik podjetja ali dejavnosti
delodajalca in ima prevladujoč vpliv na njegovo poslovanje.
Za namene tega zakona se za družinske člane delavca
iz prejšnjega odstavka štejejo zakonec oziroma zunajzakonski
partner, otroci, posvojenci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ter starši oziroma posvojitelj, kot jih opredeljujejo
predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in partner,
ki živi z delavcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti.«.
4. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delodajalec po tem zakonu je pravna ali fizična oseba s
sedežem v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, ki svojo
dejavnost opravlja v Republiki Sloveniji in ima z delavcem,
ki opravlja delo ali ga običajno opravlja v Republiki Sloveniji,
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sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.«.
V drugem odstavku se v prvi alinei beseda »ali« nadomesti s podpičjem, v drugi alinei se pika nadomesti s
podpičjem, ter se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– če je v eni od drugih držav članic Evropske unije
ali Evropskega gospodarskega prostora, v kateri ima delodajalec sedež, uveden postopek insolventnosti v skladu
z Uredbo Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. junija 2000
o postopkih v primeru insolventnosti (UL L št. 160 z dne
30. junija 2000, str. 1) in Uredbo Sveta (ES) št. 603/2005
z dne 12. aprila 2005 o spremembi seznamov postopkov
v primeru insolventnosti, likvidacijskih postopkov in upraviteljev v prilogah A, B in C k Uredbi (ES) št. 1346/2000
o postopkih v primeru insolventnosti (UL L št. 100 z dne
20. aprila 2005, str. 1).«
5. člen
V drugem odstavku 18. člena se v drugi alinei pika
nadomesti s podpičjem in se doda nova tretja alinea, ki se
glasi:
»– v primeru iz tretje alinee drugega odstavka prejšnjega člena, da je delavec v skladu z določili postopka
insolventnosti, ki je bil uveden v eni od drugih držav članic
Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora,
prijavil svojo terjatev.«.
6. člen
V drugem odstavku 24. člena se v drugem stavku za
besedo »delodajalca« doda besedilo »oziroma pristojni za
delavca v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti, če ima delodajalec sedež v eni od
drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora«.
7. člen
V drugem odstavku 25. člena se besedilo »sklep o
prenehanju delovnega razmerja« nadomesti z besedilom
»dokazilo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi«.
Črta se četrti odstavek.
8. člen
Za dosedanjim 26.a členom se doda nov 26.b člen,
ki se glasi:
»26.b člen
Pri postopkih iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca, kadar gre za delodajalca, ki opravlja dejavnosti tudi v drugih državah članicah Evropske unije
ali Evropskega gospodarskega prostora, Javni jamstveni in
preživninski sklad Republike Slovenije izmenjava potrebne
informacije in podatke o izvedenih postopkih in odločitvah
s pristojnimi sorodnimi institucijami v drugih državah članicah Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora
zaradi izvajanja postopkov priznavanja pravic, obveščanja
in izterjave.«.
9. člen
V dosedanjem 26.b členu, ki postane 26.c člen, se
v prvem odstavku beseda »dveh« nadomesti z besedo
»treh«.
10. člen
V 27.b členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Davčna številka se v evidencah o nadomestilih preživnine uporablja le za namen izvrševanja zakonske obveznosti sklada dajanja podatkov davčnemu organu zaradi
odmere dohodnine, ter zaradi namena izterjave terjatev
sklada do preživninskega zavezanca, ki so prešle na sklad
z izplačilom nadomestila preživnine v skladu z 28. členom
tega zakona.«.
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11. člen
V 1. točki 27.č člena se za tretjo alineo doda nova četrta
alinea, ki se glasi:
»– davčno številko;«.
Dosedanje četrta do dvanajsta alinea postanejo peta
do trinajsta alinea.
V 2. točki se za drugo alineo doda nova tretja alinea,
ki se glasi:
»– davčno številko;«.
Dosedanja tretja do peta alinea postanejo četrta do
šesta alinea.
V 3. točki se za tretjo alineo doda nova četrta alinea,
ki se glasi:
»– davčno številko;«.
Dosedanja četrta do osma alinea postanejo peta do
deveta alinea.

sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja
2006.

12. člen
V drugem odstavku 27.d člena se v prvi alinei za besedilom »enotno matično številko občana,« dodata besedi
»davčno številko,«.

1. člen
V Zakonu o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS,
št. 86/98 in 52/02-ZDU-1) se prvi odstavek 1. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Ta zakon določa postopek zavarovanja novih sort rastlin, pridobitev in varstvo žlahtniteljske pravice ter pristojni
organ za varstvo novih sort rastlin in njegova pooblastila, izvajanje prepovedi kopičenja varstva, dovoljenje imetnika žlahtniteljske pravice za dejanja v zvezi s semenskim materialom
zavarovane sorte in globe za prekrške za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih
pravicah v Skupnosti (UL L št. 227 z dne 1. 9. 1994, str. 1, z
vsemi spremembami).«.

vek:

13. člen
Na koncu četrtega odstavka 28. člena se doda sta-

»Upravičenci so dolžni skladu na njegovo zahtevo podati ustrezno pisno izjavo o prehodu terjatve zaradi potreb
posameznih postopkov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Vsebino obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca in dokumentacijo, ki jo je treba
priložiti obrazcu, predpiše minister, pristojen za delo, v roku
30 dni od dneva uveljavitve tega zakona.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/96-19/21
Ljubljana, dne 30. maja 2006
EPA 763-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2573.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu novih sort rastlin (ZVNSR-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o varstvu novih sort rastlin
(ZVNSR-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR-A), ki ga je

Št. 001-22-86/06
Ljubljana, dne 7. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VARSTVU NOVIH SORT RASTLIN (ZVNSR-A)

2. člen
V 2. členu se dodata novi 10. in 11. točka, ki se glasita:
»10. Izvoz pomeni izvoz iz Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost).
11. Uvoz pomeni uvoz v Skupnost.«.
3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Pravice vseh sort rastlin, zavarovanih po sistemu žlahtniteljskih pravic v Skupnosti, se obravnavajo enako kakor
pravice sort rastlin, zavarovane po tem zakonu, vključno z
ukrepi za zagotavljanje njihovega izvajanja.«.
4. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Postopek za varstvo nove sorte, register prijav za varstvo
novih sort (v nadaljnjem besedilu: register prijav) in register
zavarovanih sort rastlin vodi organ, pristojen za upravne, strokovne in razvojne naloge na področju varstva in registracije
sort rastlin (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), kot organ
v sestavi ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).«.
5. člen
V 4. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Sorta, ki je prijavljena za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti ali je zavarovana po sistemu žlahtniteljske pravice v
Skupnosti, se po tem zakonu ne more dodatno zavarovati.«.
6. člen
V prvem odstavku 5. člena se besede »v Republiki
Sloveniji« nadomestijo z besedama »v Skupnosti«, besede
»izven Republike Slovenije« pa se nadomestijo z besedama
»zunaj Skupnosti«.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
V drugem odstavku 6. člena se v prvi in drugi alinei
besede »v katerikoli državi« nadomestijo z besedilom »v
katerikoli državi ali v Skupnosti«.
8. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Žlahtniteljsko pravico lahko uveljavlja upravičenec iz
prejšnjega člena s stalnim prebivališčem ali sedežem v
državi članici Skupnosti.
Pravna ali fizična oseba s sedežem ali stalnim prebivališčem zunaj Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: tuja
pravna ali fizična oseba) uživa glede varstva žlahtniteljske
pravice v Republiki Sloveniji enake pravice kot upravičenec
iz prejšnjega člena, če to izhaja iz mednarodnih pogodb in
konvencij, ki jih je podpisala oziroma k njim pristopila Republika Slovenija oziroma pod pogojem dejanske vzajemnosti.
Vzajemnost dokazuje tisti, ki se nanjo sklicuje.
Tuja pravna ali fizična oseba vloži prijavo po pooblaščencu, ki je pravna ali fizična oseba s sedežem ali stalnim
prebivališčem v državi članici Skupnosti.«.
9. člen
V prvem odstavku 15. člena se tretja alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– ponujanje v prodajo, prodaja ali druge oblike trženja,«.
10. člen
V 19., 20., 21., 22., 24., 26. 28., 29., 30., 31., 32., 33.,
34., 35., 36., 37., 38., 39., 42., 43., 44., 45. in 46. členu
se beseda »Urad« v vseh sklonih nadomesti z besedama
»pristojni organ« v ustreznih sklonih.

Št.

»49. člen
Nadzor nad izvajanjem določb 11., 15., 16. in 46. člena
tega zakona izvajajo fitosanitarni, kmetijski in gozdarski
inšpektorji v skladu s pristojnostmi, določenimi z zakoni, ki
urejajo semenski material kmetijskih rastlin, gozdni reprodukcijski material in zdravstveno varstvo rastlin.
Kadar fitosanitarni, kmetijski in gozdarski inšpektor pri
opravljanju nadzora utemeljeno sumi, da so kršene določbe
zakona, prepove pridelovanje, razmnoževanje, prodajo in
drugo obliko trženja materiala zavarovane sorte in odredi
druge ustrezne ukrepe.«.
13. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen
Z globo od 500.000 do 30.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če brez dovoljenja imetnika žlahtniteljske pravice opravlja dejanja iz prvega odstavka 15. člena tega zakona.
Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
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Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
14. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
Z globo od 350.000 do 30.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik:
– če v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena tega
zakona spravi v promet material zavarovane sorte, če pri
tem ni navedeno registrirano ime sorte ali če ime ni pravilno
navedeno;
– če v nasprotju s petim odstavkom 11. člena tega zakona uporabi ime po tem zakonu zavarovane sorte ali ime,
ki ga je mogoče zamenjati s tem imenom, za neko drugo
sorto iste ali sorodne vrste;
– če v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena oziroma s 46. členom tega zakona ne da imetniku zahtevanih
podatkov.
Z globo od 70.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
Z globo od 70.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-12/98-3/2
Ljubljana, dne 30. maja 2006
EPA 734-IV

11. člen
Drugi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Tožba se vloži pri sodišču, pristojnem za spore o
pravicah iz intelektualne lastnine.«.
12. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
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Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2574.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij (ZUODNO-F)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter
o določitvi njihovih območij (ZUODNO-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 30. maja 2006.
Št. 001-22-89/06
Ljubljana, dne 7. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI
NJIHOVIH OBMOČIJ (ZUODNO-F)
1. člen
V Zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popravek, 69/94,
56/98, 75/98 – popravek, 67/98 – odločba US in popravek
73/98, 67/98 – odločba US, 72/98 – odločba US, 75/98, 52/02
in 27/06) se v 2. členu besedilo spremeni tako, da se:
v točki 5. Bled črtajo naselja: »Grabče, Krnica, Mevkuž,
Perniki, Podhom, Poljšica pri Gorjah, Radovna, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Višelnica, Zgornje Gorje, Zgornje Laze«.
Za točko 36. Gorišnica se doda točka 36.a Gorje, ki se
glasi:
»36.a Gorje:
Grabče
Krnica
Mevkuž
Perniki
Podhom
Poljšica pri Gorjah
Radovna
Spodnje Gorje
Spodnje Laze
Višelnica
Zgornje Gorje
Zgornje Laze
Sedež občine Gorje je v Zgornjih Gorjah.
Prvi občinski svet šteje 11 članov.«
V točki 72. Lenart se črtajo naselja: »Jurovski Dol, Malna,
Spodnji Gasteraj, Srednji Gasteraj, Varda, Zgornje Partinje,
Zgornji Gasteraj, Žitence«.
Za točko 77. Logatec se doda točka 77.a Log - Dragomer, ki se glasi:
»77.a Log - Dragomer:
Dragomer
Log pri Brezovici
Lukovica pri Brezovici
Sedež občine je v Dragomeru.
Prvi občinski svet šteje 13 članov.«
V točki 95. Mozirje se črtajo naselja: »Dol - Suha, Grušovlje, Homec, Nizka, Poljane, Rečica ob Savinji, Spodnja Rečica, Spodnje Pobrežje, Šentjanž, Trnovec, Varpolje, Zgornje
Pobrežje«.
Za točko 121. Razkrižje se doda točka 121.a Rečica ob
Savinji, ki se glasi:
»121.a Rečica ob Savinji:
Dol - Suha
Grušovlje
Homec
Nizka
Poljane
Rečica ob Savinji
Spodnja Rečica
Spodnje Pobrežje
Šentjanž
Trnovec
Varpolje
Zgornje Pobrežje
Sedež občine je na Rečici ob Savinji.
Prvi občinski svet šteje 9 članov.«
Dosedanja točka »121.a Renče - Vogrsko« postane točka »121.b Renče - Vogrsko«.
Za točko 139. Sveti Jurij se doda točka 139.a Sveti Jurij
v Slovenskih goricah, ki se glasi:
»139.a Sveti Jurij v Slovenskih goricah:
Jurovski Dol
Malna
Spodnji Gasteraj
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Srednji Gasteraj
Varda
Zgornje Partinje
Zgornji Gasteraj
Žitence
Sedež občine je v Jurovskem Dolu.
Prvi občinski svet šteje 8 članov.«
Dosedanja točka »139.a Sveti Tomaž« postane točka
»139.b Sveti Tomaž«.
Za točko 145. Šentjur se doda točka 145.a Šentrupert,
ki se glasi:
»145.a Šentrupert:
Bistrica
Brinje
Dolenje Jesenice
Draga pri Šentrupertu
Gorenje Jesenice
Hom
Hrastno
Kamnje
Kostanjevica
Mali Cirnik pri Šentjanžu
Okrog
Prelesje
Rakovnik pri Šentrupertu
Ravne nad Šentrupertom
Ravnik
Roženberk
Slovenska vas
Straža
Šentrupert
Škrljevo
Trstenik
Vesela Gora
Vrh
Zabukovje
Zaloka
Sedež občine je v Šentrupertu.
Prvi občinski svet šteje 9 članov.«
V točki 157. Trebnje se črtajo naselja: »Bistrica, Brinje,
Dolenje Jesenice, Draga pri Šentrupertu, Gorenje Jesenice,
Hom, Hrastno, Kamnje, Kostanjevica, Mali Cirnik pri Šentjanžu, Okrog, Prelesje, Rakovnik pri Šentrupertu, Ravne nad
Šentrupertom, Ravnik, Roženberk, Slovenska vas, Straža,
Šentrupert, Škrljevo, Trstenik, Vesela Gora, Vrh, Zabukovje,
Zaloka«.
V točki 171. Vrhnika se črtajo naselja: »Dragomer, Log
pri Brezovici, Lukovica pri Brezovici«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/90-1/173
Ljubljana, dne 30. maja 2006
EPA 850-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2575.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
(ZSOVA-B)

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

Uradni list Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o Slovenski
obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA-B), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. maja
2006.
Št. 001-22-91/06
Ljubljana, dne 8. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SLOVENSKI OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNI
AGENCIJI (ZSOVA-B)
1. člen
V Zakonu o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
(Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in
54/04 – ZDoh-1) se v prvem odstavku 24. člena besedilo
»predsednik okrožnega sodišča, na čigar območju je sedež
agencije« nadomesti z besedilom »predsednik Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije«, besedilo »življenje in zdravje
ljudi« pa nadomesti z besedilom »življenje ali zdravje ljudi«.
V drugem odstavku se besedilo »življenje in zdravje
ljudi« nadomesti z besedilom »življenje ali zdravje ljudi«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Uporaba posebne oblike pridobivanja podatkov iz
prvega odstavka tega člena lahko traja največ tri mesece. Iz
utemeljenih razlogov se lahko njena uporaba podaljša vsakič
še za največ tri mesece, vendar skupno ne več kot 24 mesecev. Vsako podaljšanje odobri predsednik Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije. Uporaba posebne oblike pridobivanja
podatkov iz prvega odstavka tega člena se odpravi takoj,
ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena. O prenehanju mora direktor agencije pisno obvestiti predsednika
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.«.
V četrtem odstavku se v prvem in drugem stavku besedilo »predsednika okrožnega sodišča, na območju katerega
ima agencija sedež,« v obeh primerih nadomesti z besedilom
»predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije«.
2. člen
V prvem odstavku 24.a člena se besedi »pristojno sodišče« nadomestita z besedilom »predsednik Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije«.
3. člen
V drugem odstavku 24.b člena se v drugi alinei beseda
»sodišča« nadomesti z besedilom »predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije«, v tretji alinei se besedilo
»pristojnega sodišča« nadomesti z besedilom »predsednika
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije«.
4. člen
Za 24.b členom se doda nov 24.c člen, ki se glasi:
»24.c člen
V primeru odsotnosti predsednika Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije opravlja njegove pristojnosti iz 24., 24.a
in 24.b člena tega zakona podpredsednik Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije.«.
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PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Uporaba posebnih oblik pridobivanja podatkov iz 24.,
24.a in 24.b člena Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno
besedilo in 54/04 – ZDoh-1), ki se na dan uveljavitve tega
zakona izvaja na podlagi pisne odredbe predsednika okrožnega sodišča, na čigar območju je sedež agencije, se konča po Zakonu o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
(Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in
54/04 – ZDoh-1).
Morebitno podaljšanje uporabe posebnih oblik pridobivanja podatkov iz prejšnjega odstavka se odobri v skladu s
tem zakonom.
Na Vrhovno sodišče Republike Slovenije se prenesejo
vse zadeve, evidence in arhivi, ki jih vodi pristojno sodišče,
v zvezi z uporabo posebnih oblik pridobivanja podatkov na
podlagi odredbe predsednika pristojnega okrožnega sodišča.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 211-01/98-6/9
Ljubljana, dne 31. maja 2006
EPA 765-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2576.

Zakon o dopolnitvi Zakona o zaščiti prič
(ZZPrič-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o zaščiti
prič (ZZPrič-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o zaščiti prič
(ZZPrič-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 30. maja 2006.
Št. 001-22-90/06
Ljubljana, dne 7. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O ZAŠČITI PRIČ
(ZZPrič-A)
1. člen
V Zakonu o zaščiti prič (Uradni list RS, št. 113/05) se v
44. členu za besedo »osebi« doda besedilo »oziroma članu
komisije«.
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2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 212-06/05-2/2
Ljubljana, dne 30. maja 2006
EPA 862-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2577.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Krško za leto
2006

Na podlagi 39. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS,
št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04), tretje alinee 20. člena
in 50. člena Statuta Območne obrtne zbornice Krško so po
slanci skupščine Območne obrtne zbornice Krško na 5. seji
dne 9. 3. 2006 sprejeli

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Krško za leto 2006
1. točka
Članarino mesečno plačujejo člani Območne obrtne
zbornice Krško (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom
fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v
Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in
umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
2. točka
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,50 % od
zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevka za
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar
osnova za obračun članarine ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in
prispevkov in ne višja od 1,5-kratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana v višini
2,50% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 1,5% od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu ne plačuje
članarine;
– pravne osebe (gospodarska družba, obrtna zadruga in oblika njihovega združevanja) nominalnem znesku
4.000,00 SIT mesečno.

Uradni list Republike Slovenije
3. točka
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti,
za čas prekinitve ne plača članarine.
4. točka
Za člane iz prvega odstavka 1. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko
zbornico Slovenije in Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.
Način obračuna članarine iz prvega odstavka te točke
določi upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije.
5. točka
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca. Ko preneha
z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, pa preneha obveznost plačevanja zadnji dan v mesecu, v katerem je prenehal
z opravljanjem dejavnosti.
6. točka
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Krško določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa v
odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih od katerih
zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2006 in drugi obrok do
30. 9. 2006.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo
določbe drugega odstavka te točke.
7. točka
Članarina Območni obrtni zbornici Krško se lahko
zmanjša ali odpiše osebam iz prve točke tega sklepa le
izjemoma na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne obrtne zbornice
Krško.
O zmanjšanju dolga, odpisu glavnice, odpisu obresti,
obročnem odplačevanju, odlogu plačila odloča Upravni odbor
Območne obrtne zbornice Krško. Odpis je možen le na podlagi pisne vloge s točno navedenim zneskom dolga (glavnice
in obresti) ter ob predložitvi ustrezne dokumentacije oziroma
dokazil s katerimi opravičuje odpis članarine.
8. točka
Območna obrtna zbornica Krško pooblašča Obrtno
zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno
upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
9. točka
Davčna uprava Republike Slovenije skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
Članarino
nakazuje
na
poslovni
račun
št. 02980-0018435980, odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d.,
Podružnici Posavje-Krško.
10. točka
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na skupščini
zbornice.
Krško, dne 9. marca 2006
Predsednik skupščine
Dušan Arh l.r.
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OBČINE

CELJE
2578.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč za območje Mestne občine Celje

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl.), 3. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 7/03 87/97, 10/99, 91/01, 33/03, 108/03 in
82/04) ter na podlagi 17. in 76. člena Statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00 in 108/01) je Občinski svet Mestne občine Celje na
31. seji dne 30. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
za območje Mestne občine Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Splošna določba
1. člen
Ta odlok določa, da se na območju Mestne občine Celje
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: nadomestilo) v skladu z zakonom in dogovorom o
usklajevanju meril in za določevanje območij, na katerih se
plačuje nadomestilo in za določanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, in meril za določanje višine tega
nadomestila.
Ta odlok o nadomestilu določa:
– zavezance za plačilo nadomestila,
– kriterije in merila za določanje območij, kjer se plačuje
nadomestilo,
– območja, kjer se plačuje nadomestilo od nezazidanega in zazidanega stavbnega zemljišča,
– merila in kriterije za določanje višine nadomestila,
oprostitev nadomestila, delno oprostitev ali znižanje nadomestila in
– opredelitev poslovnih površin, od katerih se plačuje
nadomestilo,
– globe za kršitev določil tega odloka,
– procesne določbe za izvajanje tega odloka.
Zavezanci za plačilo nadomestila
2. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila so fizične ali pravne
osebe zasebnega ali javnega prava, ne glede na naslov
stalnega prebivališča ali registracije:
– če imajo lastninsko pravico oziroma so posestniki
stavbnega zemljišča, od katerega se plačuje nadomestilo po
tem odloku, oziroma so imetniki obligacijske pravice razpolaganja s takšnim zemljiščem,
– če so imetniki pravice uporabe, razpolaganja oziroma
so najemniki, zakupniki ali uživalci stavbnega zemljišča, ki je
predmet plačila nadomestila po tem odloku,
– ki so druge osebe oziroma upravičenci do razpolaganja s stavbnimi zemljišči, od katerega se plačuje nadomestilo
po tem odloku.

Lastnik in najemnik oziroma druga oseba, ki ima pravico
razpolaganja, v pogodbi določita medsebojne obveznosti v
zvezi s plačilom nadomestila. V primeru, da take določbe
ni, in neposredni uporabnik oziroma tisti, ki ima pravico do
razpolaganja z stavbnim zemljiščem ne izvršuje svoje obveznosti po tem odloku, za njega solidarno odgovarja lastnik.
Predmet plačila nadomestila
3. člen
Nadomestilo se plačuje na celotnem območju Mestne
občine Celje od vseh tistih zazidanih in nezazidanih stavbnih
zemljišč, ki jih opredeljuje zakon in ta odlok.
II. DOLOČITEV POVRŠIN ZA ODMERO NADOMESTILA
Določitev površin za zazidano stavbno zemljišče
4. člen
Za določitev površin za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva:
1. čiste koristne etažne površine zgrajenih stavb in
gradbenih inženirskih objektov, za katere je po zakonodaji
potrebno gradbeno dovoljenje, in bodoče čiste koristne etažne površine tistih stavb in gradbenih inženirskih objektov, za
katere se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja
začelo z gradnjo;
2. pri stanovanjskih prostorih površina stanovanjskih
prostorov (vključujoč vse pomožne in tehnične prostore),
ugotovljena po določilih stanovanjskega zakona, ter tlorisna
površina prostostoječih garaž;
3. pri poslovnih prostorih etažna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom;
4. pri ostalih poslovnih površinah se upoštevajo:
– površine nepokritih skladišč, internih parkirišč, dovoznih poti, dvorišč ipd.,
– površine, namenjene delavnicam na prostem,
– deli pridobivalnih površin peskokopov, glinokopov in
kamnolomov, ki se nanašajo na poslovne površine,
– površine, namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov, trdih odpadkov in nasipov zemlje,
– odprte športno-rekreativne površine, namenjene pridobitni dejavnosti,
– javne površine, namenjene trajni ali začasni pridobitni
dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski in samostojne stojnice,
zabavne prireditve, razstave in sejmi za gospodarske namene, vodne in obvodne površine, ki niso vodna zemljišča
po zakonu,
– ter druge površine, ki so namenjene za opravljanje
poslovne dejavnosti.
Za določitev nadomestila za uporabo javnih površin se
upoštevajo površine po določilih odloka o komunalnih taksah
v Mestni občini Celje oziroma po določilih ustrezne odločbe
oziroma pogodbe za uporabo javnih površin.
Za določitev površin za ostala zazidana stavbna zemljišča iz tega člena se uporabijo sledeči kriteriji:
a) površine nepokritih skladišč, internih parkirišč, delavnic na prostem ipd. se določijo po predpisih za evidentiranju
dejanske rabe zemljišč. V primeru, ko obstaja dvom, se dolo-
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či površina bodisi iz drugih uradnih evidenc ali pa se površino
določi v posebnem ugotovitvenem postopku.
b) odprte športno-rekreativne površine, namenjene pridobitni dejavnosti, so vse površine, namenjene tej dejavnosti,
kot so npr. igralne površine (površine igrišč) s površinami
spremljajočih objektov.
Površine za kmetijsko gozdarske objekte v sklopu kmetij, ki presegajo velikost objektov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, in odprte športno rekreativne površine se
pomnožijo s faktorjem 0,5.
Določitev površin za nezazidano stavbno zemljišče
5. člen
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva velikost zazidljive
gradbene parcele, to je površina tistih zemljiških parcel ali
njihovih delov, na katerih še ni zgrajena nobena stavba in za
katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da so
zazidljive za stanovanjske ali poslovne stavbe.
Gradbena parcela se določa po sledečem vrstnem
redu:
– po določilih izvedbenega prostorskega akta,
– po podatkih iz dokončnega gradbenega dovoljenja
oziroma podatkih iz odločbe o določitvi gradbene parcele,
– po podatkih zemljiškega katastra oziroma po predpisih za podatke o dejanski rabi zemljišč,
– v primeru, ko je na zazidljivi gradbeni parceli stavba,
ki še nima določene gradbene parcele, se, če ni mogoče
določiti gradbene parcele po gornjih alinejah, šteje, da je
površina zazidljive gradbene parcele preostanek zemljišča
po odbitku površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba
(fundus) pomnožene s faktorjem 1,5,
– v drugih primerih, ko ni mogoče določiti površine
po gornjih alinejah, se določi površina iz uradnih podatkov
zemljiškega katastra oziroma po predpisih o evidentiranju
dejanske rabe zemljišč, za vse zemljiške parcele ali njihove
dele, ki so določene z veljavnimi prostorskimi sestavinami
občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in občinskega srednjeročnega družbenega plana
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 oziroma občinskim prostorskim planom in veljavnimi izvedbenimi prostorskimi akti,
kot stavbna zemljišča, na katerih še ni zgrajen ali na katerih
se še ne gradi katera koli vrste stavbe ali gradbeni inženirski
objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA DOLOČANJE OBMOČIJ
Kriteriji za določitev območij za odmero nadomestila
6. člen
Pri določitvi območij, kjer se plačuje nadomestilo, so
upoštevani sledeči kriteriji:
– splošna opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– funkcionalna ugodnost lokacije stavbnega zemljišča,
– ustrezna namenska raba po prostorsko izvedbenih
aktih,
– gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– stalne prekomerne motnje pri uporabi stavbnega zemljišča.
Vrsta opremljenosti
Opremljenost s kanalizacijo
Opremljenost z vodovodom
Opremljenost s plinovodom
Opremljenost s toplovodom
Opremljenost z industrijsko tirno mrežo

Območja za odmero nadomestila
7. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo od zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, so razvrščena v sledeča
območja:
I. območje:
V to območje se uvrščajo stavbna zemljišča:
– v neposredni bližini mestnega središča,
– v strnjenih naseljih na širšem območju mesta (naselja
mestnega značaja),
– v strnjenih naseljih ob mestnih vpadnicah,
– na območjih ob avtocestah, namenjenim poslovnim,
servisnim in storitvenim dejavnostim.
II. območje:
V to območje se uvrščajo stavbna zemljišča, ki so
prvenstveno namenjena gospodarski rabi z močno razvito
prometno in komunalno infrastrukturo.
III. območje:
V to območje se uvrščajo pretežno zazidana stavbna
zemljišča na obrobju mesta ter manjša lokalna naselja.
IV. območje:
V to območje se uvrščajo vsa ostala stavbna zemljišča
na območju Mestne občine Celje.
V. Območje starega mestnega jedra z mestnim parkom
in Bregom (območje SMJ):
V to območje se uvrščajo stavbna zemljišča v starem
mestnem jedru vključno z mestnim parkom in območje strnjene obcestne zazidave Brega.
Prikaz območij za odmero nadomestila
8. člen
Območja iz prejšnjega člena in iz 12. člena tega odloka
so razvidna iz pregledne situacije v merilu 1:10000, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled v času uradnih ur na
pristojnem občinskem organu.
IV. KRITERIJI IN MERILA ZA DOLOČANJE VIŠINE
NADOMESTILA
Merila za določitev višine nadomestila
9. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami (v nadaljevanju: komunalna
opremljenost),
2. lega in namembnost rabe stavbnih zemljišč,
3. izjemne ugodnosti lokacije v zvezi s pridobivanjem
dohodkov.
Vrednotenje meril se opravi z metodo točkovanja.
Vrednotenje nadomestila glede na individualno komunalno
opremljenost
10. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne rabe se ovrednoti
z naslednjim številom točk:

Število točk ne glede na lego in namemb. stavbnih zemljišč
vse dejavnosti razen G.
dejavnost G.
10
8
10
8
10
8
10
8
10
-
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Pri komunalni opremljenosti stavbnega zemljišča se upoštevajo dejanske možnosti priključitve na te naprave.
Po tem odloku ima stavbno zemljišče dejansko možnost
priključka na objekte in naprave individualne komunalne rabe
iz tega člena po istih kriterijih, kot pri določevanju območij
priključevanja na obstoječo infrastrukturo za potrebe izračuna
nadomestitvenih stroškov za izračun komunalnega prispevka.
V dvomu se šteje:
– da je območje priključevanja na obstoječo infrastrukturo,
če je rob stavbnega zemljišča oddaljen največ 50 m od njihovega sekundarnega omrežja oziroma objekta ali naprave,
– v primeru nadaljnjega spora glede dejanske možnosti
priključka se upošteva mnenje oziroma podatki upravljavca
objekta ali naprave.
Pri kolektivnem centralnem ogrevanju (toplovodu) se, za
individualne stanovanjske objekte, ne upošteva možnost priključka, temveč samo dejanska priključenost objekta.
Pri možnosti priključitve na industrijsko tirno mrežo se
upošteva mnenje upravljavca tirne mreže.

Vrednotenje nadomestila glede na namembnost in lego
ter opremljenost stavbnega zemljišča
z splošno komunalno rabo
11. člen
Lega stavbnega zemljišča se določa po območjih iz
7. člena tega odloka. Namembnost stavbnega zemljišča se
določi glede na dejavnost, ki se na zazidanem stavbnem
zemljišču dejansko vrši po standardni klasifikaciji dejavnosti
iz priloge tega odloka.
Po namembnosti se stavbna zemljišča uvrstijo v naslednje skupine:
A.
Stavbna zemljišča za prodajne centre (nad
20.000 m2 površin funkcionalnega zemljišča s trgovsko ponudbo na posamezni lokaciji), bencinski
servisi, igre na srečo razen Loterije, pri čemer se v
to skupino uvrščajo vse dejavnosti po tem odloku,
ki se na takšnem stavbnem zemljišču vršijo;
B.
Stavbna zemljišča za finančne storitve (celotna
dejavnost skupine J);
C1. Stavbna zemljišča za storitveno dejavnost razen
osebnih storitev, trgovine in gostinstva (dejavnosti
G, H in O po standardni klasifikaciji dejavnosti);
C2. Stavbna zemljišča za storitveno dejavnost osebnih storitev, trgovine in gostinstva (dejavnosti G, H
in O po standardni klasifikaciji dejavnosti), razen
dejavnosti osebnih storitev po dejavnosti F tega
odloka;
D.
Stavbna zemljišča za industrijo, gradbeništvo in
promet;
E1. Stavbna zemljišča za upravo in javne zavode
lokalne samouprave;
E2. Stavbna zemljišča za ostalo upravo in javne zavode;
F.
Stavbna zemljišča za lokalno samoupravo, na
katerih se odvija dejavnost, ki jo financira v celoti
Mestna občina Celje ter dejavnosti osebnih storitev v Starem mestnem jedru (popravilo izdelkov
široke porabe, druge osebne storitve po standardni klasifikaciji dejavnosti);
G.
Stavbna zemljišča za stanovanjske namene.
Spisek dejavnosti po posameznih skupinah iz tega odloka je razviden iz priloge, ki je sestavni del tega odloka.
Za dejavnost osebnih storitev v Starem mestnem jedru, ki
so razvrščena v dejavnost F se v primeru spora razvrstitve
uporabi Pravilnik za določanje najemnin za poslovne prostore
v lasti Mestne občine Celje.
Točkovanje lege glede na namembnost stavbnega zemljišča je za določitev nadomestila sledeče:
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A
B
C1
C2
D
E1
E2
F
G
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I
300
200
115
115
160
25
50
5
10

II
300
140
90
90
80
25
50
5
3

III
250
140
90
90
90
25
50
5
8

Stran

IV
200
90
40
40
100
25
50
5
3
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SMJ
300
220
50
30
160
25
50
5
7

Točkovanje lege in dejavnosti glede komunalne opremljenosti splošne komunalne rabe je za določitev nadomestila
sledeče:

DEJ/OBMOČJEI
A do F
G

II
40
36

III
35
31

IV
34
30

SMJ
27
23

40
36

Točkovanje lege glede na namembnost stavbnega zemljišča je za določitev nadomestila za uporabo javnih površin
je sledeče:

Uporaba javnih
površin
– gostinski vrtovi
– kioski in samostojne
stojnice
– zabavne prireditve,
razstave in sejmi za
gosp. namene ter
vodne in obvodne
površine

I.
7

II.
6

III.
5

IV.
–

SMJ
5

5

4

1

–

3

3

2

1

–

2

pri čemer se dodajo točke splošne komunalne opreme po tabeli
iz tega člena.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračunava ne glede na to, ali je stavbno zemljišče v uporabi ali
ne, pri čemer se pri obračunu nadomestila upošteva zadnja
namembnost, ki se je odvijala na stavbnem zemljišču.
Za nezasedene poslovne prostore se na območju Starega
mestnega jedra upošteva pri izračunu nadomestila upošteva
seštevek točk, kot pri zasedenih poslovnih prostorih povečan
za faktor 3,00, pri čemer se upošteva za izračun zadnja aktivna
dejavnost, ki se je odvijala v poslovnem prostoru.

Točkovanje nezazidanega stavbnega zemljišča
12. člen
Pri določanju točk za nezazidano stavbno zemljišče
se upošteva namembnost, ki je določena po izvedbenem
prostorskem aktu ter po skupinah namembnosti iz 11. člena
tega Odloka, razen če je namembnost nezazidanega stavbnega zemljišča znana iz pravnega posla. V tem primeru se
določijo točke po tem odloku za namembnost, ki je razvidna
iz pravnega posla.
Lega nezazidanega stavbnega zemljišča se določi po
sledečih območjih:
I. območje:
Zajema nezazidana stavbna zemljišča znotraj območij
I., II. in SMJ iz 7. člena tega odloka.
II. območje:
Zajema nezazidana stavbna zemljišča znotraj dela
III. območja po 7. členu tega odloka in vključuje nezazidana
stavbna zemljišča, ki se nahajajo v območju urbanih središč
in predstavljajo zapolnitve vrzeli.

Stran
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III. območje:
Zajema del III. in IV. območja po 7. členu tega odloka
in vključuje nezazidana stavbna zemljišča, ki se nahajajo
izven območij urbanih središč in ne predstavljajo zapolnitve
vrzeli.
IV. območje:
Zajema nezazidana stavbna zemljišča znotraj dela
III. območja po 7. členu tega odloka in vključuje nezazidana
stavbna zemljišča, ki se nahajajo v območju urbanih središč
in predstavljajo zapolnitve vrzeli, za območja pa je potrebno
predhodno komunalno sanacijo.
V. območje:
Zajema vsa preostala nezazidana stavbna zemljišča.
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se po
tem Odloku točkuje tako, da se seštevek točk za zazidano
stavbno zemljišče pomnoži s sledečimi faktorji glede na
dejavnost po 11. členu tega Odloka in območje iz tega člena
odloka:
DEJ/OBMOČJE
A
B
C1
C2
D
G

I
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
0,3

II
1,0
0,9
0,7
0,7
0,6
0,2

III
1,0
0,9
0,5
0,5
0,4
0,15

IV
1,0
0,9
0,4
0,4
0,3
0,1

V
1,0
0,9
0,4
0,4
0,3
0,05

Za možnost izvedbe priključkov iz prejšnjega odstavka na
javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje
in javno kanalizacijsko omrežje (kolikor ni dovoljena gradnja
greznic oziroma malih čistilnih naprav), kakor tudi preostale
priključke iz tega Odloka, se uporabijo določila iz 10. člena
tega Odloka.

Vrednost in valorizacija vrednosti točke za izračun
nadomestila
13. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju
Mestne občine Celje znaša za vsa stavbna zemljišča iz tega
odloka 0,199 SIT.
Višino valorizacije vrednosti točke določi do konca leta
za naslednje leto s sklepom Mestni svet Mestne občine Celje
na predlog župana.
Določitev višine nadomestila
14. člen
Mesečna višina nadomestila se določi, kot zmnožek:
– skupnega števila točk, ugotovljenih po merilih iz 10.,
11. in 12. člena tega odloka,
– površine ugotovljene v skladu s 4. in 5. členom tega
odloka in
– vrednosti točke za izračun nadomestila, določene v
skladu s 13. členom tega odloka.
Za uporabo javnih površin se določi višina nadomestila,
kot zmnožek:
– skupnega števila točk, ugotovljenih po merilih iz 10. in
11. člena tega odloka,
– velikosti uporabljene površine, ugotovljene v skladu s
4. in 5. členom tega odloka,
– vrednosti točke za izračun nadomestila, določene v
skladu s 13. členom tega odloka in
– števila dni uporabe stavbnega zemljišča.
Stavbno zemljišča za dejavnost F se po tem Odloku točkuje tako, da se seštevek točk dobljenih iz prvega odstavka
tega člena pomnoži s faktorjem 0,1.

V. NASTANEK, OPROSTITEV IN OLAJŠAVE DAVČNE
OBVEZNOSTI
Nastanek obveznosti plačevanja nadomestila in obveznost
javljanja nastanka ali sprememb obveznosti plačevanja
nadomestila
15. člen
Davčna obveznost za nadomestilo nastane takrat, ko je
sklenjena pogodba o prodaji, najemu, zakupu ali služnosti.
Zavezanec za nadomestilo mora vložiti napoved v
15 dneh od nastanka davčne obveznosti pri pristojnem občinskem organu Mestne občine Celje.
Zavezanec je dolžan v roku 15 napovedati vse spremembe, ki vplivajo na višini davčne obveznosti.
Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje
nadomestila
16. člen
Za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje nadomestila ter neizterljivost nadomestila se uporabljajo predpisi o davčnem postopku.
Vlogo za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje nadomestila, vloži zavezanec na pristojni davčni organ v
rokih iz predpisov o davčnem postopku.
Oprostitve in olajšave plačevanja nadomestila za fizične
osebe
17. člen
Občanu, ki organizirano vlaga lastna sredstva v izgradnjo
objektov komunalne infrastrukture, ki se gradijo na podlagi
veljavnih upravnih dovoljenj, se prizna delna oprostitev nadomestila za čas pet let. Delna oprostitev se prizna na takšen
način, da se pri vrednotenju komunalne opremljenosti stavbnega zemljišča upošteva točkovanje komunalne opremljenosti
stavbnega zemljišča po tem odloku na stanje komunalne opremljenosti stavbnega zemljišča pred vlaganjem zavezanca.
Zavezanec uveljavlja oprostitev plačila nadomestila iz
prvega odstavka tega člena z vlogo, ki jo vloži pri pristojnem
občinskem upravnem organu skupaj z dokazili do 31. 1. za
tekoče leto. Zavezanec je dolžan vlogi priložiti dokazila o
združevanju sredstev, ki jih potrdi pristojni občinski upravni
organ. Dokazila o združevanju sredstev lahko izda tudi krajevna ali četrtna skupnost, če je zavezanec vlagal sredstva
pri eni izmed njih.
Petletna doba delne oprostitve nadomestila začne teči
1. januarja naslednjega leta po preteku leta, v katerem je
zavezanec vlagal oziroma v katerem je zavezanec podal
zahtevo za delno oprostitev nadomestila.
Na obrazloženo zahtevo zavezanca lahko Mestni svet
zavezanca delno ali v celoti oprosti plačila nadomestila v
primeru prizadetosti z elementarnimi nesrečami za dobo
enega leta od nastanka nesreče, pri čemer se za nastanek
šteje rok zapadlosti prvega naslednjega obroka nadomestila
po nastanku elementarne nesreče.
Zavezanec lahko uveljavlja oprostitev z vlogo, ki jo
predloži v roku 30 dni od nastanka elementarne nesreče na
pristojni občinski upravni organ.
Oprostitve in olajšave plačevanja nadomestila za pravne
subjekte in podjetnike posameznike
18. člen
Nadomestilo se ne plačuje od športnih objektov, ki so
določeni z občinskim predpisom, kot javni športni objekti občinskega pomena v Mestni občini Celje. Navedena oprostitev
ne velja za izvajanje dejavnosti, ki niso športna dejavnost, če
se izvajajo v okviru prej navedenih športnih objektov.
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Za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo dejavnost D. po tem odloku, lahko
seštevek točk, ugotovljenih po merilih iz 10. in 11. člena tega
odloka pomnoži s količnikom:
– 0,975 če so zaposlili od 1 do 4 delavcev,
– 0,95 če so zaposlili od 5 do 20 delavcev,
– 0,90 če so zaposlili 21 do 100 delavcev,
– 0,85 če so zaposlili 101 do 500 delavcev,
– 0,75 če so zaposlili več, kot 500 delavcev.
Zmanjšanje nadomestila iz prve alineje se upošteva
samo za mala podjetja in podjetnike posameznike, ki izpolnjujejo enake kriterije po Zakonu o gospodarskih družbah.
Vlogo za zmanjšanje nadomestila z dokazili o novih
zaposlitvah je zavezanec dolžan vložiti na pristojni občinski
upravni organ.
Zmanjšanje nadomestila se upošteva v tekočem letu in
velja za obdobje dveh let, če je zavezanec vložil vlogo najkasneje v roku, ki ga določajo predpisi o davčnem postopku
za posredovanje podatkov davčnemu organu za odmero
nadomestila oziroma 30 dni pred izdajo vsakokratne letne
odločbe o odmeri nadomestila. Zmanjšanje nadomestila se
upošteva, če zavezanec ni zmanjšal števila novo zaposlenih
delavcev iz drugega odstavka tega člena za obdobje dveh
let v katerih traja znižanje nadomestila. V primeru, da zavezanec število delavcev v tem obdobju zmanjša, davčni organ
na predlog pristojnega občinskega organa odmeri zavezancu
sorazmerno razliko nadomestila obrestovano po predpisih o
davčnem postopku.
Vloga, ki je vložena po roku iz prejšnjega odstavka, se
upošteva pri izdaji odmerne odločbe za naslednjo leto, če
zavezanec do izdaje nove odločbe v enem letu po vložitvi
zahtevka, ni zmanjšal števila novo zaposlenih delavcev iz
drugega odstavka tega člena.
Kot dokazilo o novi zaposlitvi, se šteje zaposlitev registriranega iskalca zaposlitve za nedoločen čas.
Za oprostitev zaradi elementarnih nesreč se smiselno
uporabljajo določila zadnjih dveh odstavkov iz 17. člena tega
odloka.
VI. POSTOPKOVNE DOLOČBE ZA ODMERJANJE
NADOMESTILA

Št.
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Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo nadomestila, se uporabijo določila predpisov s področja davčnega
postopka.
Uporaba predpisov za postopek odmere, pobiranje in
vračanje nadomestila
22. člen
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, izvršbe, odpisa, delnega odpisa, odloga oziroma
obročnega plačevanja dolga, zastaranja in plačila obresti od
nadomestila se uporabljajo predpisi o davčnem postopku.
Inšpekcijski in strokovni nadzor nad izvajanjem odloka
23. člen
Inšpekcijski in strokovni nadzor nad izvajanjem tega
odloka opravlja pristojni občinski upravni organ in občinski
inšpektorat Mestne občine Celje. Župan lahko s pogodbo
pooblasti zunanjega izvajalca za inšpekcijski ali strokovni
nadzor nad izvajanjem tega odloka.
VII. DOLOČBE O GLOBAH ZA PREKRŠKE
Globe za prekrške
24. člen
Z globo 200.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne vloži prijave za nadomestilo (drugi in tretji
odstavek 15. člena tega odloka) ali če v prijavi izkaže neresnične podatke (3. odstavek 16. člena).
Z globo 150.000,00 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 60.000,00 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
Z globo 60.000,00 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Pristojnost za odmero nadomestila

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč določi in
odmeri zavezancem iz 2. člena tega odloka davčni organ,
kjer leži nepremičnina, ki je predmet nadomestila po tem
odloku in zakonu.

Uporaba predpisov v prehodnem obdobju

Rok odmere nadomestila in podlaga za odmero
nadomestila
20. člen
Nadomestilo odmeri zavezancem davčni organ na podlagi določil tega odloka, uradnih podatkov oziroma napovedi
davčnega zavezanca z odločbo v roku, kot ga določajo
predpisi o davčnem postopku in predpisi za odmero davka
od premoženja.
Spremembe podatkov za odmero nadomestila
21. člen
Nastanek ali prenehanje oziroma sprememba podatkov,
ki vplivajo na odmero nadomestila, se pri odmeri nadomestila
upoštevajo od prvega dne naslednjega meseca, v katerem
je obveznost nastala oziroma prenehala ali je prišlo do spremembe. Spremembe, nastale po odmeri nadomestila za
tekoče leto, se upoštevajo od 1. 1. naslednjega leta dalje.

6651

25. člen
Za odmero nadomestila za leto 2006 se uporabijo določila Odloka o nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 46/96, 87/97, 10/99, 91/01, 33/03, 108/03,
82/04).
Prenehanje veljavnosti odloka
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
46/96, 87/97, 10/99, 91/01, 33/03, 108/03 in 82/04).
Pričetek veljavnosti in uporabe odloka
27. člen
Ta odlok začne veljati v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu, določila odloka pa se začno uporabljati s 1. 1. 2007.
Celje, dne 3. maja 2006

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži

Oskrba s paro in toplo vodo

Zbiranje, čiščenje in distribucija vode

Gradbeništvo

Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke potrošnje

Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil, trgovina na drobno z

E/40.2

E/40.3

E/41

F

G

G/50

Trgovina z motornimi vozili

Vzdrževanje

Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo

Motorna kolesa

Trgovina z motornimi gorivi

Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili

Trgovina na drobno razen z motornimi vozili

Trgovina

Zunaj prodajaln

G/50.1

G/50.2

G/50.3

G/50.4

G/50.5

G/51

G/52

G/52.1

G/52.6

PC

X

Distribucija elektrike

E/40.104

motornimi gorivi

Oskrba z elektriko , plinom in vodo

E

BS

X

Predelovalne dejavnosti

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F

G
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X

X

X

Rudarstvo

E2
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X

C

D

Ribištvo, ribogojstvo in ribiške storitve

C2

B/02.05

C1

Kmetijstvo, lov

B

A/01

A

Naziv

Šifra

PRILOGA 1
Pregled dejavnosti

Stran
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Železniški

Kopenski potniški promet

Cestni tovorni promet

Distribucija plina, vode in pare

Vodni promet

Pomožne prometne dejavnosti, storitve potovalnih in

I/60.1

I/60.21

I/60.24

I/60.3

I/61

I/63

Pomožne dejavnosti

I/63.2

Potovalne in turistične agencije

Druge prometne agencije (špedicija)

Poštne in telekomunikacijske storitve

Finančno posredništvo

Denarno posredništvo (banke, hranilnice, centralna banka)

Drugo denarno posredništvo (finančni leasing, plačilne kartice, borze)

I/63.3

I/63.4

I/64

J

J/65.1

J/65.2

* garažne hiše

* javna razsvetljava

* cestninske postaje

cestninske postaje, javna razsvetljava, garažne hiše,…

Prekladanje, skladiščenje

I/63.1

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

Št.

X

Kopenski promet, cevovodni transport

I/60

X

Promet in zveze

I

X

Storitve menz in catering

H/55.3

turističnih agencij

Točenje pijač in napitkov

H/55.3

X

X

Prehrana

H/55.3

X

X

X

Druge nastanivene zmogljivosti

H/55.2

X

X

Hoteli

H/55.1

X

Gostinstvo

H

X

Popravilo izdelkov široke potrošnje

G/52.7
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Raziskave in razvoj

Druge poslovne storitve

K/73

K/74

X

Obdelava podatkov,…

K/72

Zdravstvo in socialno varstvo

Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti

N

O

D = javna uprava državnega pomena

L = javna uprava lokalnega pomena

Lot. = Loterija Slovenije

O = izvajanje dejavnosti, ki je financirano v celoti iz občinskega proračuna

Y = izvajanje dejavnosti po koncesiji

X = izvajanje dejavnosti

Legenda:

Eksteritorialna združenja in organizacije

Y

Y

X

X

X

L

L

L

D

D

D

O

O

O
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Q

Izobraževanje

M

igre na srečo, igralnice

Dejavnost javne uprave in obrame, socialno zavarovanje (obvezno)

L

čiščenje stavb, fotograska dejavnost, pakiranje, prevajanje,…

projektiranje, ekonomska propaganda, poizvedovanje in varovanje

raziskovanje trga in javnega mnenja, podjetniško in poslovno svetovanje

pravno svetovanje, računovodske, knjigovodske in revizijske storitve,

X

Najem opreme in izdelkov široke potrošnje

K/71
X

X

Poslovanje z nepremičninami

X

K/70

X

vrednostnih papirjev, menjalnice)

Št.

Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve

X

(finančni trgi, posredništvo z vrednostnimi papirji, svetovanje, hranjenje
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K

X

Pomožne dejavnosti

J/67

X

Zavarovalnice

J/66
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Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina
in o dobavi zemeljskega plina tarifnim
odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni
občini Celje

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 30. in 33. člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 50/03
in 51/04), 4. in 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06), 6. in 7. člena
Odloka o spremembah v javnem podjetju Energetika Celje
d.o.o. (Uradni list RS, št. 89/00, 117/00 in 46/01) in 17. člena
Statuta Mestne Občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet Mestne
občine Celje na seji dne 30. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina
in o dobavi zemeljskega plina tarifnim
odjemalcem ter o distribuciji toplote
v Mestni občini Celje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja način izvajanja naslednjih izbirnih gospodarskih javnih služb (v nadaljnjem besedilu: javne službe) na
območju Mestne občine Celje:
1. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina,
2. dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
3. distribucija toplote, in sicer tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javnih služb,
– vrsto in obseg javnih dobrin in njihovo prostorsko
razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javnih služb in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb.
2. člen
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
– Dejavnost Sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina je transport oziroma distribucija
zemeljskega plina ter upravljanje, vzdrževanje, obratovanje
in razvoj distribucijskega omrežja;
– Distribucijsko omrežje za zemeljski plin je plinovodno
omrežje, po katerem se izvaja transport oziroma distribucija
zemeljskega plina do končnih odjemalcev;
– Distribucija toplote je dobava toplote iz distribucijskega omrežja;
– Distributer toplote je izvajalec dejavnosti distribucije
toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote,
kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– Distribucijsko omrežje za toploto je omrežje za prenos tople in vroče vode ali pare, katerega predstavlja sistem
povezanih naprav, ki so namenjene transportu oziroma distribuciji toplote do priključnega voda oziroma do odjemnega
mesta;
– Dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem je
dobava vsem odjemalcem, ki po določbah Energetskega
zakona niso upravičeni odjemalci (tistim, ki nimajo možnosti
proste izbire dobavitelja).
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Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih,
ki so izdani na njihovi podlagi.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Mestna občina Celje zagotavlja izvajanje javnih služb
iz 1. člena tega odloka v javnem podjetju Energetika Celje,
d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje (v nadaljnjem besedilu tudi:
izvajalec).
4. člen
V prejšnjem členu navedeni izvajalec javnih služb izvaja dejavnost na celotnem območju Mestne občine Celje,
ob upoštevanju veljavnih področnih predpisov in z uporabo
infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v lasti Mestne občine
Celje in dani v upravljanje izvajalcu.
5. člen
Vsa medsebojna razmerja med lastnikom infrastrukturnih objektov in naprav in izvajalcem javnih služb so opredeljena v Pogodbi o upravljanju infrastrukturnih objektov
in naprav za potrebe plinooskrbe in toplotne oskrbe z dne
26. 5. 1996.
III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN IN NJIHOVA
PROSTORSKA RAZPOREDITEV
6. člen
Vrste in obseg javnih dobrin:
– distribucija zemeljskega plina po plinovodnem omrežju ter upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj plinovodnega omrežja in naprav,
– dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
– distribucija toplote po toplotnem omrežju ter upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj toplotnega omrežja in
naprav ter dobava toplote tarifnim odjemalcem,
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti oskrbe
z zemeljskim plinom in toploto,
– odčitavanje števcev porabe zemeljskega plina in toplote.
7. člen
Oskrba z zemeljskim plinom in oskrba s toploto je prostorsko zagotovljena na tistih območjih Mestne občine Celje,
kjer je distribucijsko omrežje zgrajeno in ima zadostne zmogljivosti za priključitev.
Ne glede na določila veljavnih prostorskih aktov, ki
določajo način oskrbe z energijo na posameznih območjih,
morajo investitorji pri izbiri vrste energije, pri izvajalcu preveriti tehnične in ekonomske možnosti oskrbe, v skladu z
energetskim konceptom (zasnovo) Mestne občine Celje.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH
DOBRIN
8. člen
Pogoji za zagotavljanje oskrbe z zemeljskim plinom in
s toploto so:
– zgrajeno plinovodno in toplotno omrežje in izvedena
priključitev na to omrežje,
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca in
– javna pooblastila izvajalca.
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Priključitev na plinovodno in toplotno omrežje

– iz proračuna Mestne občine Celje in
– iz drugih virov.

9. člen
Priključitev na plinovodno in toplotno omrežje je možna
samo pod pogoji in s soglasjem izvajalca.
Obveznosti izvajalca
10. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe ima izvajalec obveznost:
– ravnati skladno z zakonom, sistemskimi obratovalnimi
navodili ter splošnimi pogoji za dobavo in odjem plina in toplote iz distribucijskega omrežja in tarifnim sistemom,
– izvajati javna pooblastila skladno z veljavnimi predpisi.
Javna pooblastila
11. člen
V zvezi z izvajanjem javnih služb ima izvajalec naslednja javna pooblastila:
– daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno
s predpisi o urejanju prostora,
– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– daje soglasja k projektnim rešitvam, skladno s predpisi o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv
na plinovodno in toplotno omrežje,
– izdaja soglasja k priključitvi oziroma odločbe o zavrnitvi priključitve na plinovodno in toplotno omrežje,
– izdaja sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
– izdaja sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto,
– sprejme splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja in
– sprejme splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja.
Izvajalec je dolžan izdati in javno objaviti:
– tarifni sistem za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina in
– tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja.
12. člen
Pristojni organ ustanovitelja – Odbor Energetike Celje,
daje (predhodno) soglasje k sprejemu naslednjih aktov iz
predhodnega člena:
– soglasje k sprejemu splošnih pogojev za dobavo in
odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja in splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja,
– soglasje k tarifnemu sistemu za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina in tarifnem sistemu za dobavo in odjem
toplote iz distribucijskega omrežja.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
13. člen
Pravice in obveznosti uporabnikov urejajo področni
zakoni, Sistemska obratovalna navodila, Splošni pogoji za
dobavo in odjem, tarifni sistem in posamezne pogodbe.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB
15. člen
Objekti, naprave in omrežja za distribucijo zemeljskega
plina in toplote so objekti gospodarske infrastrukture javne
službe, ki so namenjeni javni koristi in se zanje uporabljajo
določbe prvega odstavka 93. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03).
Objekti gospodarske infrastrukture za plinovodno
omrežje javne službe so:
– glavni plinovodi,
– merilno regulacijske in regulacijske postaje,
– naprave za odorizacijo plina,
– druge naprave potrebne za obratovanje sistema oskrbe s plinom.
Objekti gospodarske infrastrukture za toplotno omrežje
javne službe so:
– vročevodno omrežje,
– toplovodno omrežje,
– glavne razdelilne in toplotne postaje.
16. člen
Izvajalec javnih služb, navedenih v 1. členu tega odloka, je za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in
nadzora objektov, naprav in omrežij distribucijskega omrežja
zemeljskega plina in toplote, dolžan zagotoviti dostop do teh
objektov, naprav in omrežij, na osnovi sklenjenih pogodb o
ustanovitvi stvarne služnostne pravice med lastnikom zemljišč in lastnikom infrastrukturnih objektov in naprav ob
plačilu primerne odškodnine lastniku zemljišča.
Za potrebe obratovanja, vzdrževanja, dostopa in nadzora infrastrukturnih objektov in naprav, ki so ob sprejetju tega
odloka že v funkciji, se uporabijo določila uvodoma citiranega
Energetskega zakona neposredno.
VIII. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem javnih služb iz 1. člena tega
odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pooblaščen
organ Občinske uprave Mestne občine Celje.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Investitorji ali lastniki objektov gospodarske infrastrukture iz 15. člena tega odloka, katerih gradnjo z namenom
opremljanja zemljišč za gradnjo ni zagotovila Mestna občina
Celje, morajo v roku dvanajstih (12) mesecev po uveljavitvi
tega odloka, navedene objekte prenesti v upravljanje izvajalcu.
19. člen
Izvajalec mora akte iz 11. člena tega odloka izdelati
najkasneje v dvanajstih (12) mesecih po uveljavitvi tega
odloka.

VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
14. člen
Javna služba se financira:
– iz cene za dobavljeno toploto in zemeljski plin,
– iz omrežnine,

še:

20. člen
Do izdaje aktov iz 19. člena tega odloka se uporabljajo

– Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz sistema
daljinskega ogrevanja v Mestni občini Celje (Uradni list RS,
št. 44/02, 81/02),

Uradni list Republike Slovenije
– Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina
iz plinovodnega omrežja v Mestni občini Celje (Uradni list
RS, št. 44/02),
– Tarifni sistem za dobavo toplote iz sistema daljinskega
ogrevanja v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 81/02) in
– Tarifni sistem za prodajo plina iz plinovodnega sistema v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 39/98, 46/01).
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 360-00001/2006
Celje, dne 30. maja 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

2580.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na
Golovcu«

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. in
175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 45/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00
in 108/01) na seji dne 30. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra
»Na Golovcu«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta rekreacijskega centra »Na Golovcu«, ki
jih je pod številko 147/05 izdelal Razvojni center Planiranje
d.o.o., Celje in se nanašajo na spremembo Sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijskega centra »Na
Golovcu« (projekt Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje
št. 495/00, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu rekreacijskega načrta »Na Golovcu« je
objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/01). Spremembe in
dopolnitve zazidalnega načrta rekreacijskega centra »Na
Golovcu« so usklajene s spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje
– Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in
Uradni list RS, št. 86/01).
II. OBSEG IN MEJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
2. člen
2.a člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu rekreacijskega centra Na Golovcu (Uradni
list RS, št. 58/01) se dopolni z novimi odstavki, ki glasijo:
»(1) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se
nanašajo na parcele 438/4, 448/2, 438/2, 453, 466/12 del,
465/6 del, 466/1 del v skupni površini 24630 m2.
(2) Sestavni del odloka so tekstualni in grafični del projekta ter smernice in mnenja.
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1. Tekstualni del vsebuje:
– besedilo odloka
– tekstualni del z opisom stanja in obrazložitvijo zasnove objektov in zunanjih površin, pogojev za urejanje komunalne, energetske in cestne infrastrukture, pogojev za
varstvo okolja, voda in požarnega varstva
– smernice in mnenja nosilcev planiranja
– povzetek za javnost.
2. Grafični del vsebuje:
– načrt namenske rabe prostora
– načrt ureditvenega območja in parcelacije
– načrt umestitve načrtovanih ureditev
– katastrska situacija
– prikaz spremembe meje ZN Zgornja Hudinja
– urbanistično arhitektonska zasnova
– zasnova prometne in komunalne ureditve.
3. Sestavni del odloka so tudi priloge:
– povzetek za javnost
– izvleček iz strateškega prostorskega plana
– obrazložitev in utemeljitev
– strokovne podlage
– smernice in mnenja
– seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov
– ocena stroškov za izvedbo prostorskega akta.«
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
POVRŠIN
3. člen
2.b člen Odloka se dopolni z novim odstavkom, ki
glasi:
»(1) Območje spremembe zazidalnega načrta je namenjeno za turistično rekreativno in poslovno namembnost
za gradnjo hotela, bencinskega servisa in večnamenskega
stolpa na dveh variantnih lokacijah.«
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV
4. člen
2.c člen se dopolni z novimi odstavki, ki glasijo:
»(1) Hotel (wellnes, kongresni center, bazen in druge
dejavnosti, ki dopolnjujejo ponudbo hotela, sobe s cca 250
ležišči, garaže v objektu) je predviden v tlorisnih dimenzijah
cca 80,00 m x 82,00 m; višinski gabarit objekta je 3 etaže
kleti, pritličje in 4 etaže nadstropij ter strojnica. Višinski gabarit od pritličja do venca objekta je cca 26,00 m. Bazen je
predviden kot notranji bazen, delno odprt navzven v povezavi
s teraso, ki je lahko delno ali v celoti pokrita in povezana s
hotelskim delom.
Objekt mora biti sodobno oblikovan s poudarjeno členjeno vzhodno fasado usklajeno s sosednjimi objekti, z uporabo sodobnih materialov, streha mora biti ravna oziroma v
minimalnem naklonu.
Zunanje površine bodo namenjene delno manipulacijskim in parkirnim površinam za osebna vozila in avtobuse,
delno urejene hortikulturno z možnostjo zunanjih gostinskih
površin (terase, nadstreški…) in površin za posedanje ter
igral in informativnih pilonov. Zunanja oprema mora biti zasnovana v skladu z oblikovanjem objekta in zunanjo ureditvijo.
(2) Bencinski servis je zasnovan iz dveh objektov: bencinskega servisa v dimenzijah cca 13,00 x 16,00 m ter nadstrešnice v dimenzijah cca 9,60 m x 17,80 m + 5,60 m x 8,80
m, za skladiščenje goriv sta predvideni dve cisterni po 50 m3.
Objekta sta predvidena kot pritlična objekta, bencinski servis maksimalne višine 4.30 m ter nadstrešnica maksimalne
višine 5,75 m.
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Predvidena je tipska zasnova objekta v skladu s Petrolovo celostno podobo in zaokroženim vogalom v krožišču
severne vezne ceste.
Enostavni objekti kot so izveski, zastave, komunalna
in druga oprema bencinskega servisa: stebrički za vodo in
zrak, izveski, reklamni panoji in podobno bodo nameščeni v
zelenicah in ob robovih manipulacijskih površin.
(3) Večnamenski razgledni stolp z restavracijo na vrhu
je predviden na parkirišču na severni strani trgovsko poslovnega objekta Mercator načelno v okrogli tlorisni zasnovi s
spodnjim premerom cca 8,00 m in premerom na vrhu objekta
cca 16,00 m, maksimalni višinski gabarit bo cca 125,00 m.
Konstrukcija objekta bo armiranobetonska in jeklena z
notranjim ali zunanjim panoramskim dvigalom, vrh objekta
mora biti sodobno oblikovan z uporabo steklene ali drugačne
strukturne fasade.«
5. člen
2.d člen se dopolni z novimi odstavki, ki glasijo:
»(1) Napajanje objektov bo urejeno pretežno preko že
izgrajenega prometnega omrežja.
Hotel se bo napajal iz podaljšane dovozne ceste do
parkirišč v jugozahodnem delu ter tudi preko parkirišča v severovzhodnem delu kompleksa. Dodatni dovoz je predviden
z zahodne smeri iz predvidene povezovalne ceste. Parkiranje za osebna vozila in avtobuse je predvideno na vzhodni
in južni strani na terenu (cca 48 parkirnih mest) in v kletnih
etažah (cca 130 parkirnih mest).
V primeru napajanja iz predvidene servisne ceste na
skrajni zahodni strani kompleksa je možna tudi ureditev parkirnih in manipulacijskih površin zahodno od objekta.
Na severnem robu območja se ohranijo zelene površine, ki tvorijo zeleni tampon proti severni vezni cesti. Pred
vhodom bo urejen krožni ali drugače urejen dovoz s parkiriščem, površine okoli hotela se parkovno uredijo ter uredijo
brežine ali škarpe, ki jih je mogoče uporabiti tudi v športne
namene. Med nizi parkirišč je potrebno urediti zelenice z drevoredi, južno od hotela ob zahodni servisni cesti je mogoče
urediti večnamensko igrišče tudi izven ureditvenega območja
spremembe zazidalnega načrta.
Ob zahodnem in severnem robu hotela je v skladu s
pogoji upravljavca prometne infrastrukture mogoče postaviti
ograjo kot živo mejo v kombinaciji z žičnim pletivom višine do
1.80 m, možna je tudi namestitev rampe ali ograje v kolikor
je to potrebno za varovanje objekta v skladu s projektom
zunanje ureditve.
(2) Bencinski servis bo imel dovoz z južne strani iz obstoječe dovozne ceste do parkirišč, izvoz pa bo na severni
strani na severno vezno cesto, ostale površine bodo urejene
kot zelenice.
(3) Dostop do večnamenskega stolpa bo preko obstoječe ceste in peš komunikacij ter parkirnega prostora na
severni strani trgovsko poslovnega objekta Mercator, okolica
stolpa bo urejena kot ploščad oziroma promenada.«
V. POŽARNA VARNOST
6. člen
V 2.g členu se sedmi odstavek dopolni z odstavkom,
ki glasi:
»(1) Pri gradnji objektov je v skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01)
potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe
s katerimi bodo zagotovljeni odmiki med objekti, zagotovljene interventne površine, voda za gašenje, zadostno število
hidrantov ter zagotovljen umik ljudi in premoženja.
S predvidene povezovalne ceste na zahodni strani je
predviden odcep za dostop okoli objekta – požarna pot. Odcep bo v asfaltni izvedbi, preostali del poti je lahko utrjena
travnata površina. V primeru napajanja hotela z zahodne
smeri je možno ta odcep uporabiti tudi za napajanje hotela.
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Odmiki med objekti morajo zagotavljati omejevanje širjenje požara in presegajo 10,00 m. Oskrba za gašenje z
vodo je zagotovljena iz javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).«
VI. GOSPODARJENJE Z VODAMI
7. člen
V 2.g členu se odstavek »padavinske odpadne vode
dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
»(1) Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod
mora biti urejeno skladno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS,
št. 105/02) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 47/05).
Odvajanje padavinskih voda z območja mora biti urejeno skladno z 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št.
67/02), predviden je sistem zadrževanja na mestu tako, da ni
direktnega priključevanja na meteorni kanal. Za zadrževanje
meteornih voda so na območju celotnega zazidalnega načrta
predvideni zadrževalniki v obliki zadrževalnih bazenov (že
zgrajen med severno vezno cesto in parkiriščem), oziroma
je zadrževanje meteornih voda omogočeno v kanalizaciji
preko dušilk.
Padavinske vode iz obravnavanega območja (strešine,
parkirišča, ceste ...) je potrebno prioritetno ponikati, pri tem
morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in
manipulativnih površin ob pogoju upoštevanja geomehanskega stanja zemljišča.«
VII. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN
ENERGETSKO INFRASTRUKTURO TER OMREŽJE
ZVEZ
8. člen
2.g člen se v posameznih odstavkih, ki se nanašajo na
komunalno infrastrukturo, dopolnijo z naslednjimi dopolnili:
»Ceste:
(1) Cestno omrežje je pretežno že izgrajeno. Predvidena je še izgradnja obstoječe dovozne ceste za potrebe
parkirišča do predvidenega hotela, priključka s te ceste za
bencinski servis in izvoz na severno vezno cesto. V primeru
napajanja hotela z zahodne smeri je predvidena izgradnja
dovoznega priključka na predvideno povezovalno cesto na
zahodni strani.
Odvajanje sanitarnih in meteornih voda:
(2) Na območju spremembe zazidalnega načrta je delno že zgrajeno kanalizacijsko omrežje in sicer v ločenem
sistemu, ki odvaja odpadne vode in meteorne vode. Za
predvideno ureditev je načrtovan ločeno odvajanje odpadnih
in meteornih vod.
Za odvod komunalnih vod (hotel, bencinski servis, stolp)
je predviden fekalni kanal, ki bo priključen na obstoječo kanalizacijo športnega centra Golovec.
Padavinske vode se odvajajo v meteorno kanalizacijo.
Na obravnavanem območju je predviden sistem zadrževanja
na mestu tako, da ni direktnega priključevanja na meteorni
kanal. Za zadrževanje meteornih voda so na območju celotnega zazidalnega načrta predvideni zadrževalniki v obliki
zadrževalnih bazenov, oziroma je zadrževanje meteornih
voda omogočeno v kanalizacijo preko dušilk. Meteorne vode
s parkirišč za osebna vozila pa delno poniknejo, delno pa
se preko drenažne kanalizacije speljejo v meteorni kanal.
V območju hotela se predvidi zadrževanje meteornih vod
preko zadrževalnika v kanalizaciji in odtok preko dušilke.
Meteorne vode s strešin bodo priključene na kanalizacijo
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preko peskolovov. Interno kanalizacijo, ki poteka v objektih,
je potrebno izvesti brez priključkov ali prekinitev tako, da bo
onemogočeno povratno zaplavljanje objektov.
Padavinske in odpadne vode s povoznih površin bencinskega servisa so speljane preko cestnih požiralnikov in
lovilca olj v meteorno kanalizacijo športnega parka pod Golovcem, ki je priključena na javno meteorno kanalizacijo.
Za fekalno in meteorno kanalizacijo je potrebno izdelati
ustrezno projektno dokumentacijo.
Odvodnjavanje razglednega stolpa, tako meteorne kot
fekalne kanalizacije, je predvideno v ločeni kanalizacijski
sistem.
Ureditev parkirišč mora biti izvedena v takšni izvedbi, da
je možno delno ponikanje meteornih voda.
Vodovod:
(3) V okviru izgradnje športnega parka je že izgrajeno
vodovodno omrežje, ki je priključeno na vodovodni sistem
ob Opekarniški cesti DN 150 ter na severnem območju nad
severno vezno cesto DN 200.
Oskrba hotela je mogoča iz obstoječega javnega vodovoda LŽ (n) DN 200. Okoli kompleksa hotela je predvidena
tudi izgradnja hidrantnega omrežja.
Oskrba predvidenega bencinskega servisa bo mogoča
iz vodovodnega omrežja DN 100, ki poteka na severnem
delu dvorane Zlatorog.
Večnamenski stolp bo mogoče priključiti na obstoječi
javni vodovod LŽ (DN 100), ki poteka ob vzhodnem delu
območja dvorane Zlatorog.
Za vsakega od predvidenih objektov so predvideni hidranti, ki zagotavljajo protipožarno zaščito. Hidranti morajo
biti nameščeni v radiu cca 80 m.
Elektro omrežje:
(4) Na obravnavanem območju je izgrajen SN kablovod
10/20 KV TP Dobojska – TP športni park pod Golovcem. Za
napajanje objektov hotela in bencinskega servisa je potrebno zgraditi transformatorsko postajo. Energija za napajanje objektov je na razpolago na SN kablovodu 10 (20) KV
TP Dobojska – TP športni park pod Golovcem. Napajanje
razglednega stolpa pa je mogoče iz TP športni park pod
Golovcem.
Telefonsko omrežje:
(5) Obstoječe telekomunikacijsko omrežje poteka v
pločniku severne vezne ceste ter v območju promenade.
Trase TK omrežja za napajanje novih objektov so predvidene iz trase obstoječih TK vodov in sicer tako, da se
priključek za hotel in bencinski servis izvede iz obstoječih
TK jaškov, medtem ko je izvedbo priključka stolpa potrebno
izvesti TK jašek dimenzij 1,20 x 1,20 m.
Plinovodno omrežje in ogrevanje:
(6) Na območju športnega parka Golovec je izgrajeno
vročevodno omrežje.
Za bodoče objekte je predviden koridor za bodočo povezavo med zahodnim in vzhodnim vročevodnim sistemom.
Predviden je toplovod 2 x DN 300.
Napajanje hotela in bencinskega servisa je mogoče iz
izgrajenega odcepa od obstoječega vročevoda, ki je lociran
severovzhodno od dvorane Zlatorog, oziroma priključitev na
plinovodno omrežje. Objekt razglednega stolpa pa je mogoče
napajati preko obstoječega toplovodnega omrežja. Posamezni objekti morajo imeti indirektne toplotne postaje. Za
vse vročevodne priključke je potrebno izdelati vse potrebne
projekte in zanje pridobiti ustrezna soglasja.
Raziskovalne vrtine:
(7) Na območju gradbene parcele hotela so mogoče izvedbe raziskovalnih vrtin z namenom raziskave virov termalne vode in v primeru pozitivnih rezultatov tudi eksploatacijska
vrtina za potrebe pridobivanja termalne vode.«
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VIII. VARSTVO OKOLJA
9. člen
2.h člen se dopolni z novimi odstavki, ki glasijo:
»Zelene površine:
(1) Okolica hotela in bencinskega servisa se hortikulturno uredi, med parkirišči se uredijo zelenice z drevoredi.
Predvsem na območju hotela je potrebno izvesti gostejši
zeleni tampon zasaditve v smeri proti severni vezni cesti.
Okolica večnamenskega stolpa bo urejena kot ploščad
oziroma promenada.
Hrup:
(2) Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list
RS, št. 15/05).V skladu z Uredbo je območje razvrščeno v III.
stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne dnevne
ravni hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni hrupa 50 dBA.
Zrak:
(3) Za zagotovitev čim nižje stopnje onesnaženosti zraka je kot energetski vir predviden zemeljski plin in lahko
kurilno olje.
Vode:
(4) Komunalne odpadne in meteorne vode se morajo
odvajati ločeno. Za odvod komunalnih odpadnih vod je predviden fekalni kanal, ki bo priključen na ob obstoječo fekalno
kanalizacijo.
Padavinske meteorne vode se odvajajo v meteorno
kanalizacijo. Za zadrževanje teh voda so predvideni zadrževalniki v obliki bazenov (delno že izgrajeni), oziroma
je zadrževanje meteornih voda omogočeno v kanalizaciji
preko dušilk. Meteorne vode s parkirišč za osebna vozila pa
delno poniknejo, delno pa se preko drenažne kanalizacije
speljejo v meteorni kanal. V obravnavanem območju se
predvidi zadrževanje meteornih vod preko zadrževalnika v
kanalizaciji in odtok preko dušilke. Meteorne vode s strešin
bodo priključene na kanalizacijo preko peskolovov. Padavinske in odpadne vode s povoznih površin bencinskega
servisa bodo speljane preko cestnih požiralnikov in lovilca
olj v meteorno kanalizacijo, ki je priključena na javno meteorno kanalizacijo.
Odpadki:
(5) Komunalne odpadke je potrebno zbirati skladno z
določili Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni
občini Celje (Uradni list RS, št. 67/99). Posode za zbiranje
odpadkov morajo biti tipske, nameščene na ekološko brezhibnem prostoru. Eventualne nevarne odpadke je potrebno
oddajati pooblaščenim zbiralcem. Ravnanje z odpadki je
potrebno izvajati v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki
(Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03).
Pri gradnji predlaganih objektov je potrebno upoštevati
Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih (Uradni list RS, št. 3/03) ter pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00).
Naravna in kulturna dediščina:
(6) Na obravnavanem območju ni območij naravne in
kulturne dediščine.
Geološko geomehanski pogoji gradnje:
(7) V fazi projektiranja projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja posameznih objektov je potrebno izdelati
geološko geomehanske raziskave zemljišča.«
IX. FAZNOST IZGRADNJE
10. člen
Zazidalni načrt omogoča fazno izgradnjo posameznih
objektov in komunalne infrastrukture ob pogoju, da le te zagotavljajo dokončno realizacijo zazidalnega načrta.
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11. člen
2.j člen se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
»Kot tolerance so v obravnavanem območju dovoljena
odstopanja pri mikrolokacijah bencinskega servisa in večnamenskega stolpa ob pogoju, da sprememba bistveno ne
spreminja osnovnega koncepta zazidalnega načrta in zasnove prometne infrastrukture. Gradnja hotela je mogoča znotraj
predvidena gradbene meje.
Kot tolerance so dovoljene spremembe tras komunalne
in prometne infrastrukture ter zunanjih ureditev ob pogoju,
da navedene spremembe ne spreminjajo koncepta zazidave
in so usklajene z upravljavci le-te. Pri tlorisnih in višinskih
gabaritih objektov so dopustne tolerance v okviru gradbenih
mej objektov, oziroma lahko predstavljajo cca 10% vrednosti
dimenzij določenih v zazidalnem načrtu. Višinski gabarit večnamenskega stolpa je lahko nižji od načrtovanega.
Kot toleranca je mogoča minimalna sprememba mej
gradbenih parcel ob pogoju, da ne vpliva na koncept zazidave in da je usklajena z vsemi mejaši zemljišča in naknadna
določitev gradbene parcele transformatorske postaje in gradnja le-te glede na potrebe upravljavca.«
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Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mest
ne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS,
št. 40/86, 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in
86/01) in ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na
Golovcu« sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja in Spodnja Hudinja
cona XIII a.
2. člen
2. člen Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
(Uradni list SRS, št. 21/75, 8/78) se spremeni tako, da se iz
meje zazidalnega načrta izvzamejo parcele 465/6, 466/12
k.o. Zgornja Hudinja in vključijo v ureditveno območje Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijskega centra
»Na Golovcu« (projekt Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje
št. 147/05).
II. KONČNE DOLOČBE

XII. KONČNE DOLOČBE

3. člen
Na območjih navedenih zazidalnih načrtov so na športno rekreacijskih površinah mogoče posodobitve in izvedbe
komunalne infrastrukture in razsvetljave ob upoštevanju veljavne zakonodaje o svetlobnem onesnaževanju.

12. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine
Celje.

4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Oddelku
za okolje in prostor.

13. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.

14. člen
Ta odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00018/2003
Celje, dne 30. maja 2006

6. člen
Odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35005-00018/2003
Celje, dne 30. maja 2006

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

2581.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. in
175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00
in 108/01) na seji dne 30. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in pro
storskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

2582.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za
območje Bukovžlak SV-1

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 17. člena Statuta Mestne
Občine Celje (Uradni list RS, št. 45/95, 77/96, 37/97, 50/98,
28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet Mestne občine Celje
na seji dne 30. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za območje
Bukovžlak SV-1
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
Občinski lokacijski načrt za območje Bukovžlak SV-1 (projekt št. 05-15, biro URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p.)
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je izdelan v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS,
št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01).
2. člen
(območje občinskega lokacijskega načrta)
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta za
območje Bukovžlak SV-1 zajema naslednje parcelne številke:
1225, 1298, 1297, 1226/1, 1247/4 k.o. Bukovžlak, po projektu iz prejšnjega člena.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje zajema območje parcel navedenih
v prejšnjem členu in sodi znotraj območja naselja Bukovžlak
in leži v neposredni bližini že obstoječih dveh večstanovanjskih objektov na naslovu Bukovžlak 92 in 93, ki so v
lasti pobudnika in investitorja obravnavanega občinskega
lokacijskega načrta. Na vzhodu je to območje omejeno z
omenjenima večstanovanjskima objektoma in stanovanjsko
gradnjo, na jugu predstavljajo rob kmetijske površine, na
zahodu se nahajajo lokalna cesta, industrijski tir železnice in
območje Cinkarne, na severu pa predstavljajo rob kmetijske
površine s posameznimi objekti.
III. VSEBINA OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
4. člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena vsebujejo besedilo
in kartografski del.
Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z lokacijskim
načrtom
– ureditveno območje lokacijskega načrta
– umestitev načrtovane ureditve v prostor opis vplivov
in povezav
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost
priključevanja objektov nanjo
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– načrt parcelacije
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji
in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti lokacijskega načrta
– roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev
zemljišč.
Kartografski del obsega naslednje vsebine:
– grafični načrt 1: ''načrt namenske rabe prostora''
– grafični načrt 2: ''načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije''
– grafični načrt 3: ''načrt umestitve načrtovane ureditve
v prostor – zasnova objektov''
– grafični načrt 4: ''načrt umestitve načrtovane ureditve
v prostor – zasnova rabe površin''
– grafični načrt 5: ''načrt umestitve načrtovane ureditve
v prostor – zasnova prometne, energetske, komunalne in
druge gospodarske infrastrukture ''
– grafični načrt 6: ''značilni pogledi''

Št.

61 / 13. 6. 2006 /

Stran

6661

– grafični načrt 7: ''prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji''
– grafični načrt 8: ''maketa območja ''
5. člen
(vsebina obveznih prilog)
Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– povzetek za javnost
– izvleček iz strateškega prostorskega akta
– obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega
načrta
– strokovne podlage:
– Poročilo o meritvah hrupa v naravnem in življenjskem okolju, določanje in vrednotenje ravni vira hrupa (Kova
d.o.o., marec 2005)
– Idejna zasnova večstanovanjskega bloka (Biro
2000 Ivan Škof s.p., avgust 2004)
– Strokovne podlage za komunalno in prometno infrastrukturo za občinski lokacijski načrt za območje Bukovžlak
– SV 1 (RC PLAN M d.o.o., Celje, september 2005)
– Geološko – geomehansko poročilo o sestavi in
nosilnosti tal ter pogojih temeljenja dveh večstanovanjskih
blokov v Bukovžlaku pri Celju (Geosvet Samo Marinc s.p.,
april 2005)
– Idejni načrt elektrifikacije 3. stanovanjskih blokov
za območje LN Bukovžlak – SV1 (Elektrotehniško društvo
Celje, november 2005)
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani
– ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta
– spis postopka priprave in sprejemanja
– podatki o lastnikih zemljišč.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi
območji)
Ureditveno območje, ki se ureja s tem lokacijskim načrtom v naravi predstavlja zaključeno celoto. V neposredni bližini se že nahajata dva večstanovanjska objekta, ki sta v lasti
istega investitorja kot treh predvidenih objektov. Z izgradnjo
teh novih objektov bo ta del naselja Bukovžlak dobil ustrezno
enotno podobo. Območje je zasnovano izrazito linearno, kar
izhaja iz strukture širšega območja, predvsem konglomerata Cinkarne. S tako zasnovo se rešuje tudi varstvo pred
hrupom, ki se že približuje dopustnim mejam. Prometno je
območje povezano na že obstoječo lokalno cesto.
S temi predvidenimi ureditvami se obremenitev okolja
ter promet na tem območju ne bosta bistveno povečala.
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Znotraj ureditvenega območja se predvideva izgradnja
treh večstanovanjskih objektov. Objekti bodo troetažni s
skupno bruto površino približno 2772 m². V vseh objektih
bo skupaj okvirno 24 stanovanj. Locirani bodo na severni
rob območja. Na južnem robu območja je predvidena nova
interna dovozna cesta. Na zahodnem delu območja pod
električnimi daljnovodi je predvideno skupno parkirišče s 43
parkirnimi mesti.
(8. člen)
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Večstanovanjski objekti
Predvidena je gradnja treh večstanovanjskih objektov.
Velikosti objektov so približno 22,00 x 14,00 metrov in imajo
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tri etaže P+1+2. Oblikovanje objektov je lahko sodobno,
vendar naj bo za vse tri objekte enotno. Streha je lahko ravna, enokapna ali dvokapna, pri čemer mora sleme potekati
vzporedno z daljšo stranico objekta.
Dostopi za pešce so do objekta predvideni s severne
strani preko pešpoti, ki je hkrati služi tudi kot intervencijska
pot. Za vozila pa je predvideno skupno parkirišče s 43 parkirnimi mesti, ki so dostopna preko interne dovozne poti, ki
poteka na južnem robu območja.
Pri razvrščanju stanovanjskih površin je potrebno upoštevati hrup na južni strani objekta. Tako se naj spalne površine umeščajo praviloma na severno stran, medtem ko se
ostali prostori praviloma umeščajo na južno stran objekta.
Poleg tega je potrebno zagotoviti vgradnjo protihrupnih materialov in elementov. Na zahodnem robu območja je dovoljena
postavitev protihrupne zaščite.
9. člen
(krajinska ureditev)
Celotno območje je potrebno ustrezno krajinsko urediti. V okviru interne dovozne ceste je potrebno na njenem
severnem robu v celotni dolžini zasaditi drevesa, ki pa ne
smejo ovirati prometa oziroma zmanjšati preglednosti. Na
območju elektroenergetskega koridorja so dovoljene le talne
zasaditve, zasaditve dreves niso dovoljene. Pri izbiri vrste
dreves je potrebno upoštevati klimatske in pedološke pogoje.
V okviru krajinske ureditve je potrebno območje opremiti z
urbano opremo.
10. člen
(geomehanski pogoji in usmeritve)
Objekte je potrebno temeljiti na temeljni plošči na globini okrog 0.90 metra glede na koto zunanje ureditve. Pod
temeljno ploščo pa se naj izvede peščen zasip v debelini do
okrog 0.20 metra. Pri dimenzioniranju temeljne plošče se naj
upošteva dopustna nosilnost tal pd < 104 kPa. V celoti pa je
potrebno upoštevati Geološko – geomehansko poročilo o
sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja dveh večstanovanjskih blokov v Bukovžlaku pri Celju (Geosvet Samo
Marinc s.p., april 2005).
11. člen
(pogoji za postavitev enostavnih objektov)
Na celotnem območju je dovoljeno postavljati zgolj urbano opremo. Prepovedano je postavljati vrtne ute, garaže
ali druge enostavne objekte.
12. člen
(ostali pogoji)
Za vse predvidene objekte je treba upoštevati veljavni
Zakon o varnosti v železniškem prometu in Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja
ter postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in v
varovalnem pasu ob industrijskem tiru. Za vse predvidene
objekte si mora investitor pridobiti soglasje lastnika industrijskega tira.
Na območju elektroenergetskega koridorja so prepovedane vse ostale ureditve, ki s tem odlokom niso izrecno
dovoljene. Za vse posege pod koridorjem si je potrebno
pridobiti soglasje upravljavca.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
13. člen
(prometna infrastruktura)
Interna dovozna cesta.
Napajanje treh stanovanjskih blokov bo omogočeno
preko obstoječe lokalne ceste in predvidene dovozne ceste,
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iz smeri zahoda proti vzhodu. S te ceste bo napajano parkirišče, ki bo skupno za vse tri stanovanjske bloke. Z omenjene
ceste bodo pravokotni odcepi pešpoti, ki bodo služile tudi
kot interventne poti in bodo na severni strani objektov povezane s severno peš potjo, ki poteka vzporedno z napajalno
cesto.
Parkirišča.
Parkirišča pri stanovanjskih blokih bodo na vzhodnem
delu obravnavanega območja. Predvidenih je 43 parkirnih
mest. Preko parkirišča bo možno napajati rezervoar za utekočinjen naftni plin.
Pešpoti.
Pešpoti, kot je omenjeno obkrožajo smiselno vse stanovanjske bloke in služijo kot intervencijske poti. Na lokalni
cestni mreži na katero se priključuje naša napajalna cesta
peš promet ni urejen.
Ustroj utrjenih površin.
Navedena prometna infrastruktura bo obrobničena s
cestnimi betonskimi robniki in izvedena v zgornjem ustroju
naslednje sestave: asfalt beton, bitudrobir, tampon.
Ceste in parkirišča bodo obrobničena z betonskimi cestnimi robniki položenimi v podložni beton MB 20, zgornji
ustroj pa izveden v enaki sestavi, kakor je navedeno v gornjih
alineah, manipulacijske površine pa bodo prav tako obrobničene in asfaltirane ali tlakovane.
Pri načrtovanju in izvedbi prometne infrastrukture in
manipulacijskih površin je treba upoštevati veljavne tehnične
predpise in standarde ter ostale pogoje upravljavca.
14. člen
(energetska infrastruktura)
Električno omrežje.
Energija za napajanje predvidenega območja je na razpolago na obstoječem SN nadzemnem razvodu 10(20) kV
Ljubečna – Bovše, tč. 25, zato je treba zgraditi transformatorsko postajo v kabelski izvedbi in betonskem ohišju
1 x 1000 kVA. Priključni nizkonapetostni kablovodi za priključitev predvidenih objektov bodo potekali od predvidene
transformatorske postaje do priključnih električnih omaric na
objektih, položenih v kabelsko kanalizacijo. Pri nadaljnjem
projektiranju je potrebno upoštevati Idejni načrt elektrifikacije
3. stanovanjskih blokov za območje LN Bukovžlak – SV1
(Elektrotehniško društvo Celje, november 2005).
Javna razsvetljava.
Sistem javne razsvetljave je potrebno izgraditi ob vseh
pešpoteh ter ob predvideni interni dovozni cesti.
15. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)
Na obravnavanem območju še ni glavnih TK vodov,
so pa v neposredni bližini. Možnost lokacije priključitve je
prikazana v situaciji komunalnih naprav in napeljav, prav
tako predvideni razvod po predvidenem naselju, bo pa pred
priključitvijo potrebno izdelati projekt TK priključka za vse
predvidene objekte skladno s pogoji soglasodajalca.
Pri izvedbi vseh del za realizacijo TK omrežja na obravnavanem področju bo potrebno upoštevati pogoje soglasodajalcev in vse veljavne predpise ter standarde.
16. člen
(plinovod)
Lokacija predvidenih objektov se nahaja v območju kjer
trenutno še ni možna oskrba z zemeljskim plinom. Objekti
bodo do izgradnje plinskega razvoda oskrbovani iz UNP
rezervoarja, ki bo kasneje po izgradnji oskrbe s plinom odstranjen.
Na obravnavanem območju pa sta dva plinovoda v lasti
geoplina plinovodi. Plinovoda sta premera 125 in 150 mm,
tlak 10 bar. Upoštevan je svetli odmik med plinovodoma in
predvidenimi objekti min 5.0 m.
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Pri izvedbi vseh del za realizacijo plinovoda na obravnavanem področju bo potrebno upoštevati pogoje soglasodajalcev in vse veljavne predpise ter standarde.
17. člen
(meteorna in fekalna kanalizacija)
Na obravnavanem območju je urejen sistem fekalne
kanalizacije, meteorne vode pa so priključene na obstoječe
odprte jarke. Meteorne vode bodo priključene na odprti jarek
preko zadrževalnikov meteornih voda, v skladu z Zakonom
o vodah (Uradni list št. 67/02), ki bodo po okvirnih izračunih
za stanovanjske bloke in utrjene površine cca 25,0 – 30,0 m3.
Natančni izračuni bodo predmet PGD dokumentacije, ko
bodo znane točne površine-razlike med utrjenimi in sedaj
travnatimi površinami in s tem spremembe koeficientov odtoka (strehe, asfaltne površine, tlakovane površine). Fekalije
objektov bodo na obstoječi fekalni kanal priključene direktnobrez greznic.
Priključek kanalizacije na obstoječo kanalizacijo je potrebno izvesti preko revizijskega jaška.
Pri izvedbi vseh del za kanalizacijo na obravnavanem
področju bo potrebno upoštevati pogoje soglasodajalcev in
vse veljavne predpise ter standarde.
18. člen
(vodovod)
Na obravnavanem območju je obstoječi vodovodni sistem. Stanovanjski objekti in hidrantna veja, bodo priključeni
na obstoječi vodovod ∅ 300 mm, ki bo delno prestavljen, v
nadaljevanju pa povezan z obstoječim vodovodom ∅ 80 mm
(glej situacijo). Prestavljeni vodovod mora biti min. 4.0 m od
predvidenega objekta. Oba vodovoda sta del osrednjega
vodovodnega sistema Celja. Tlak v vodovodnem sistemu
je 2-5 bar-a. Pred priključitvijo objektov bo potrebno izdelati
projekt priključka na vodovodno omrežje.
Predvideni vodovod mora biti za zagotavljanje požarne
varnosti in izvedbe hidrantov min. profila DN 100 mm. Na
predvidenem in obstoječem vodovodu sta predvidena dva
hidranta.
Pri izvedbi vseh del za realizacijo vodovoda na obravnavanem področju bo potrebno upoštevati pogoje soglasodajalcev in vse veljavne predpise ter standarde.
19. člen
(obveznost priključevanja)
Vsi objekti se morajo priključiti na predvideno gospodarsko infrastrukturo.
20. člen
(ostali pogoji)
Za vse predvidene posege je treba upoštevati veljavni
Zakon o varnosti v železniškem prometu in Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja
ter postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in v
varovalnem pasu ob industrijskem tiru. Za vse predvidene
objekte si mora investitor pridobiti soglasje lastnika industrijskega tira.
Na območju elektroenergetskega koridorja so prepovedane vse ostale ureditve, ki s tem odlokom niso izrecno
dovoljene. Za vse posege pod koridorjem si je potrebno
pridobiti soglasje upravljavca.
Pred gradnjo posameznega objekta iz obravnavanega lokacijskega načrta si je potrebno obvezno pridobiti od
javnega podjetja Vodovod – kanalizacija d.o.o. soglasje k
projektnim rešitvam za ta objekt. Pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam za objekte iz obravnavanega lokacijskega
načrta mora biti izdelan projekt vodovoda, projekt prestavitve
javnega vodovoda, projekt meteorne in fekalne kanalizacije
ter za projekte pridobiti soglasje podjetja Vodovod – kanalizacija d.o.o.

Št.

61 / 13. 6. 2006 /

Stran

6663

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH
DOBRIN
21. člen
(varstvo voda)
Vsi objekti znotraj ureditvenega območja se morajo
priklopiti na javni kanalizacijski sistem. Odpadne komunalne
vode se morajo odvajati v javno kanalizacijsko omrežje ter
dalje v čistilno napravo.
Določiti je potrebno mesto za trajno deponiranje in odlaganje neškodljivih rušitvenih in izkopnih materialov. Odlaganje ni dovoljeno na priobalna in vodna zemljišča, na brežine
in v pretočne profile vodotokov ter na retencijske površine.
Parkirne površine morajo biti izvedene s travnimi ploščami.
22. člen
(varstvo pred hrupom)
Na podlagi Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95) sodi obravnavano območje v
III. območje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni 50 dBA.
Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim
hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni
objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani
gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
Pri večstanovanjskih objektih je potrebno upoštevati
možnost hrupa na južni in zahodni strani objekta. Zato je
potrebno uporabiti tudi pasivne ukrepe varstva pred hrupom
in sicer z ustrezno razmestitvijo površin znotraj objekta ter z
vgradnjo protihrupnih materialov in elementov. Na zahodnem
robu območja je dovoljena postavitev protihrupne zaščite.
23. člen
(varstvo zraka)
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Prvenstveno se mora za pokrivanje potreb po toplotni energiji ter po ostali energiji uporabljati zemeljski plina. S tem pa bo kvaliteta zraka ostala na
sprejemljivi ravni.
24. člen
(ravnanje z odpadki)
Posode za odvoz odpadkov za predvidene objekte morajo biti določene v sklopu projektov za pridobitev gradbenih
dovoljenj. Investitor si bo moral zagotoviti ustrezne prostore
za namestitve zabojnikov. Na območju je predviden prostor
za postavitev ekoloških otokov za ločeno zbiranje sekundarnih surovin. Komunalni odpadki se morajo odvažati na
urejeno komunalno deponijo.
25. člen
(varstvo tal)
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo je
potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic
ter ostalih zelenih površin. Prepovedano je deponiranje kakršnihkoli odpadkov in odvečne zemljine znotraj meje območja
naravne vrednote.
26. člen
(ohranjanje narave)
Na obravnavanem območju se ne nahajajo naravne
vrednote. Zato ni potrebno pridobiti naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenih soglasij.
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27. člen

(varstvo kulturne dediščine)
Na obravnavanem območju se ne nahajajo zavarovane
enote kulturne dediščine. Zato ni potrebno pridobiti kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenih soglasij.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
28. člen
Pri pripravi lokacijskega načrta so v skladu z 22. členom
Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93,
87/01) upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in tehnični
ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med
njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter
pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba za
gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov,
izvedenih skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za
hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št.
30/91).
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Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne
smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, ki jih le ta zadevajo.
XIII. NADZOR
32. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor.
XIV. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Občinski lokacijski načrt je stalno na vpogled pri pristojnem organu na Mestni občini Celje.
34. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-005/2005
Celje, dne 30. maja 2006

VIII. NAČRT PARCELACIJE
29. člen
Načrt parcelacije vsebuje načrt gradbenih parcel za
posamezne objekte in je prikazan v grafičnem načrtu št. 2:
''Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije''. Določene so štiri gradbene parcele in sicer tri za večstanovanjske
objekte in ena za prometno omrežje.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
30. člen
V enotni etapi se izvede interna dovozna cesta s priključki in parkirnimi mesti. Večstanovanjski objekti pa se
lahko izvedejo v enotni etapi ali pa v ločenih, pri čemer pa je
potrebno najprej izgraditi objekt št. 3, nato št. 2 in nazadnje
št. 1. Najprej se mora izvesti interna dovozna cesta s priključki in parkirnimi mesti, vse ostale etape pa se lahko izvajajo
hkrati s to etapo ali kasneje. Izgradnja komunalne opreme
območja mora slediti izvedbi posameznih etap.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH
REŠITEV
31. člen
Pri nadaljnjem načrtovanju objektov je dovoljeno zmanjšanje oziroma povečanje tlorisnih gabaritov največ do 10%.
Dovoljena so tudi manjša odstopanja od lege posameznih
objektov ter ostalih ureditev.
Meje gradbenih parcel so določene okvirno, možne so
tudi korekcije, vendar pod pogojem, da ne vplivajo na izvedbo lokacijskega načrta.
Ravno tako so dopustna odstopanja od posameznih
tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na
izvedbo zazidalnega načrta in ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.
Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske
infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

2583.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi v k.o. Brezova

Mestni svet Mestne občine Celje, je na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne
30. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
v k.o. Brezova
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za nepremičnino:
parc. št.
1196/2

vl. št.
267

kultura
cesta

površina m2
k.o.
890
Brezova

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postane lastnina Mestne
občine Celje.

3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3502-00118/2006
Celje, dne 30. maja 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Uradni list Republike Slovenije
ČRNOMELJ
2584.

Program priprave za občinski lokacijski načrt
Podcenter za ravnanje z odpadki in deponija
inertnih odpadkov Vranoviči

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo, št. 106/05
– spremembe in dopolnitve) in drugega odstavka 27. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
– popr. in 58/03 – ZZK-1) je župan Občine Črnomelj dne
1. junija 2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za občinski lokacijski načrt Podcenter
za ravnanje z odpadki in deponija inertnih
odpadkov Vranoviči
1. člen
Izhodišča, razlogi in pravna podlaga za pripravo OLN
Komunalni odpadki z območja občin Črnomelj in Semič
so se okoli 20 let odlagali na komunalni deponiji Vranoviči.
Po odločitvi, da se na območju jugovzhodne Slovenije uredi
Center za ravnanje z odpadki v Leskovcu pri Novem mestu,
sta se občini dogovorili, da se obstoječe odlagališče komunalnih odpadkov zapre, ob njem uredi podcenter za ravnanje
z odpadki, preostanek razpoložljivih površin pa nameni za
deponijo inertnih odpadkov.
Podcenter za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju:
PCRO) obsega zbirni center komunalnih odpadkov, pretovorno postajo s stiskalnico komunalnih odpadkov, spremljajoče objekte in ureditve (upravni objekt, garažo za stroje,
tehtnico, parkirne površine) ter površine za kompostarno ali
obdelavo organskih odpadkov. Za predvidene ureditve je bila
pripravljena idejna zasnova, ki jo je izdelal TOPOS d.o.o.,
Dol. Toplice, pod št. IZ-31/05 v decembru 2005.
Za deponijo inertnih odpadkov se bo namenila površina,
ki je bila po prvotnem lokacijskem načrtu namenjena za III.
fazo širitve komunalne deponije ter južni del območja, ki je
bil za odlagališče inertnih odpadkov opredeljen s programsko
zasnovo PCRO Vranoviči, sprejeto v okviru sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Črnomelj
(odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/04).
Pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega
načrta (v nadaljevanju OLN) je:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjene 2002/2
(Uradni list RS, št. 79/04),
– Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 ZZK-1),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– ZVO-1-UPB1),
– Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04
– ZON-UPB2).
Na osnovi odločbe Ministrstva za okolje in prostor št.
35409-60/2006 MK z dne 19. 5. 2006 v postopku priprave
predmetnega občinskega lokacijskega načrta ni treba izvesti
postopka celovite presoje njegovih vplivov na okolje.
2. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo OLN
Predmet obravnave v OLN je določitev urbanističnoarhitekturnih pogojev, pogojev za zunanje ureditve ter vseh
ostalih pogojev, ki jih bo moral investitor upoštevati pri izvedbi
podcentra za ravnanje z odpadki, odlagališča za inertne odpadke, rekonstrukciji dostopne ceste ter ureditvi komunalne
in energetske infrastrukture.
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Izhodišče za pripravo OLN je programska zasnova za
PCRO Vranoviči, sprejeta v sklopu občinskega prostorskega
plana ter idejna zasnova, izdelana na podlagi predhodno
usklajenega programa oziroma organizacije podcentra.
3. člen
Območje OLN
Območje urejanja z OLN leži južno od regionalne ceste
R1-218/1212 Črnomelj–Gradac, lokalne ceste za Zastavo in
železniške proge Novo mesto–Metlika. Na jugu ga omejuje
večji strnjen kompleks gozda, na severu in zahodu pa ozek
pas kmetijskih površin, ki se proti severu preko regionalne
ceste in železniške proge nadaljuje v gozd. Območje je velikosti cca 5,2 ha, od tega se cca 1,4 ha površin nanaša na
obstoječo deponijo komunalnih odpadkov.
V območje urejanja so vključena zemljišča s parc. št.:
1532/1, 1532/2, 1532/3, 1533/1, 1533/2, 2105/9, 1527/3,
2105/10 in 2105/11 ter deli parc. št. 1528/4, 2105/8, 1527/1,
2105/4, 1528/1, 1528/5 in 2066/4, vse k.o. Vranoviči. Deli parcel so v naravi dostopna lokalna cesta, del regionalne ceste in
sosednja zemljišča, ki so potrebna za rekonstrukcijo priključka
lokalne ceste na regionalno cesto ter lokalne ceste.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi OLN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OLN sodelovati
naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo
mesto;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto,
Seidlova cesta 1, Novo mesto;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje
Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, N.
mesto;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo
mesto, Ljubljanska 47, Novo mesto;
6. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, Maribor;
7. Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
8. Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska 24, Črnomelj;
9. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, Novo mesto;
10. Občina Črnomelj, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, Trg svobode 3, Črnomelj.
Če se v postopku priprave OLN ugotovi, da je treba
pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja
prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
Pred pričetkom priprave OLN morajo nosilci urejanja
prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati,
v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami, smernice
za načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga OLN za javno razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu
dokumenta pa morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta
podati mnenje o upoštevanju predhodno podanih smernic.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 29. in 33. členom
ZureP-1 podati smernice in mnenja v 30 dneh od podane
zahteve. V primeru molka nosilca urejanja prostora pri izdaji
smernic se šteje, da nimajo smernic, v primeru molka pri
izdaji mnenj se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev
nimajo pripomb.
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5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske
ureditve in način pridobitve strokovnih rešitev
ter geodetskih podlag
Pri pripravi OLN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane
strokovne podlage, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Črnomelj,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– druge elemente obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve …),

– podatke o obstoječi deponiji ter prostorske rešitve,
podane s predhodno izdelano idejno zasnovo.
Strokovne podlage za OLN se pripravijo v obsegu in
vsebini, kot jih predpisuje Pravilnik o vsebini, obliki in načinu
priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah
njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Za
predmetni občinski lokacijski načrt na osnovi odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-60/2006 MK z dne 19. 5.
2006 ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na
okolje in s tem tudi ne izdelati okoljskega poročila.
Geodetske podlage za obravnavano območje pred pričetkom priprave OLN zagotovi naročnik tega dokumenta.
V fazi strokovnih podlag za izdelavo OLN variantnih
rešitev ni potrebno izdelati, ker je bil v fazi izdelave idejne
zasnove že upoštevan predhodno usklajen program oziroma
organizacija podcentra.

6. člen
Terminski plan in postopek izdelave
ter sprejemanja OLN
Gradivo za pridobitev smernic

10 delovnih dni po sprejetju in objavi programa priprave ter
dostavi geodetskega načrta
Izdaja smernic za načrtovanje
30 dni
Izdelava strokovnih podlag
15 delovnih dni po pridobitvi smernic za načrtovanje
Izdelava predloga OLN za javno razgrnitev (JR)
20 delovnih dni po pridobitvi smernic za načrtovanje
Izvedba 2. prostorske konference (PK)
najmanj 14 dni pred JR
Javna razgrnitev in javna obravnava predloga OLN
30 dni
Priprava stališč do pripomb iz JR
5 delovnih dni po prejemu pripomb iz JR
Sprejetje stališč do pripomb
10 dni po prejemu stališč do pripomb izdelovalca OLN
Pisna seznanitev lastnikov zemljišč na območju OLN s stali- 5 dni po sprejetju stališč do pripomb
šči do njihovih pripomb
Izdelava dopolnjenega predloga OLN
15 delovnih dni po sprejetju stališč do pripomb
Izdaja mnenj nosilcev urejanja prostora
30 po prejemu vloge za izdajo mnenj
Priprava usklajenega predloga OLN za sprejem
10 delovnih dni po pridobitvi mnenj k dopolnjenemu predlogu
OLN
Sprejetje OLN z odlokom na OS
30 dni po prejemu usklajenega dopolnjenega predloga OLN
Objava odloka o OLN v Uradnem listu RS
15 dni po sprejemu OLN na OS
Kompletacija končnega dokumenta
10 delovnih dni po objavi odloka v Uradnem listu RS
OPOMBA:
– Župan sprejme sklep o 30-dnevni javni razgrnitvi predloga dokumenta, ki se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Črnomelj. V času javne razgrnitve mora biti izvedena tudi javna
obravnava.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja
javne razgrnitve predloga OLN.
– Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne
razgrnitve in poskrbi za pripravo dopolnjenega predloga dokumenta.
– Stališča do pripomb sprejme občinski svet Občine Črnomelj.
– K dopolnjenemu predlogu OLN pridobi pripravljavec
mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora ob upoštevanju
predhodnih smernic.
– Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog OLN
za sprejem.
– Župan posreduje predlog OLN občinskemu svetu, skupaj s sprejetimi stališči v obravnavo in mu predlaga sprejem
le-tega z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
– Program opremljanja zemljišč za gradnjo je obvezna
priloga OLN, pripravi ga in sprejme pristojni organ občinske
uprave.

7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi
s financiranjem OLN
Pripravljavec OLN je Občina Črnomelj v sodelovanju z
izdelovalcem dokumenta.
Izdelovalec OLN je TOPOS d.o.o.o, Dol. Toplice, ki je
bil izbran na podlagi zbiranja ponudb v postopku javnega
naročila male vrednosti.
Naročnik dokumenta je Občina Črnomelj, investitor pa
Občina Črnomelj in Občina Semič.
Sredstva za izdelavo OLN se zagotovijo v proračunu
občin Črnomelj in Semič.
8. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati z dnem sprejema.
Št. 35206-8/2005
Črnomelj, dne 1. junija 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

Uradni list Republike Slovenije
GROSUPLJE
2585.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
ureditvenega načrta za razširitev pokopališča
v Grosupljem

Na podlagi 23. člena v povezavi s 175. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
42/99, 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 40. redni
seji dne 31. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta za razširitev pokopališča
v Grosupljem
1. člen
V Odloku o ureditvenem načrtu za razširitev pokopališča v Grosupljem (Uradni list SRS, št. 9/88 in Uradni list RS,
št. 56/96) se v 1. členu dodata nova odstavka, ki se glasita:
»S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za razširitev
pokopališča v Grosupljem, ki ga je izdelal Acer Novo mesto
d.o.o. pod št. OLN‑L5/2005 v aprilu 2006. Sestavljata ga
tekstualni del in grafične priloge.
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za razširitev pokopališča v Grosupljem obsegajo:
– Predlog odloka,
– Kartografski del: načrt namenske rabe prostora, načrt
ureditvenega območja, načrt umestitve načrtovane ureditve
v prostor.
– Priloge: povzetek za javnost, izvleček iz strateškega
prostorskega akta, obrazložitev in utemeljitev sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta, seznam strokovnih podlag,
seznam sektorskih aktov in predpisov ter sprejetih aktov o zavarovanju, smernice nosilcev urejanja prostora, seznam parcel in lastnikov zemljišč, spis postopka, oceno stroškov.«.
2. člen
V 2. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Ureditveno območje novih oziroma spremenjenih ureditev obsega severni, osrednji in jugovzhodni del območja
pokopališča Grosuplje. Celotno območje spremembe UN
meri 2,29 ha in vključuje zemljišča oziroma dele zemljišč
s parcelnimi številkami: 2233, del ceste: 2233, 2091/4 del,
2095/1 del, 2095/3, 2235 del ceste, 2094/2, 2094/1, 2093/2,
2093/1, 2092/1, 2092/2, 2091/12, 2091/13, 2235, 2124,
2125, 2126, 2123, 2120, 2121, 2119, 2122, 2118, 2128 del,
2127 del, 2129 del, 2130 del, 2131 del, 2115/4 del, vse k.o.
Grosuplje – naselje.«.
3. člen
V 3. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V okviru sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za razširitev pokopališča v Grosupljem so načrtovane
ureditve:
– poslovilnega kompleksa s pripadajočimi zunanjimi in
prometnimi ureditvami in priključki na obstoječo komunalno
infrastrukturo;
– poslovno-storitvenega objekta skupaj s pripadajočimi
zunanjimi ureditvami in priključki na komunalno infrastrukturo;
– in druge ureditve, kot: parkovne površine in parkirišče
na severu, ob južnem in severnem robu parkovne površine;
– žarni zid s pripadajočo zunanjo ureditvijo, parkirišča
na jugovzhodu skupaj s pločnikom ob »cesti ob pokopališču«, ureditev območja za raztros pepela.«.
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4. člen
Vsebina 4. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Poslovilni kompleks na pokopališču:
Uredi se nov vhod z vhodnimi propilejami s »ceste ob
pokopališču«. Predvidi se nov poslovilni objekt za vse vrste
pogrebnih slovesnosti. Poslovilni in pomožni objekt se postavita zahodno od obstoječega objekta, vzporedno z dostopno
potjo, pred objektoma se oblikuje tlakovana ploščad, na
katere severnem delu se postavi stolp – navček z zvonom,
na južnem delu pa se postavi steber z večnim ognjem. Južno
od obstoječe mrliške vežice se v okviru drugih ureditev lahko
postavi žarni zid.
Poslovilni objekt je pravokotne zasnove, tlorisnega gabarita 8,20 m x 17,70 m, s polkrožno apsido, tlorisnega
gabarita 5,70 m x 2,75 m in z nadstreškom, ki pokriva površino 14,60 m x 5,65 m. Pomožni objekt – tlorisni gabarit je
8,20 m x 3,60 m.
Oba objekta naj bosta pritlična in naj imata ravno streho,
z zaščito iz prodca. Streha je nad apsidnim delom nekaj višja.
Konstrukcija obeh objektov in zvonika je AB, nadstrešnice
pa kovinska. Zvonik je samostojna AB konstrukcija, vhodne
propileje so kovinske in lesene. Fasade so kombinirane:
steklo, kamen, omet.
Vhodne propileje se uredijo ob cesti ob pokopališču v
dimenzijah 4.20 x 10.70 m (toleranca +, – 1.00 m v vzdolžni
smeri in +, – 0.50 v prečni smeri), navček z zvonom se uredi
na poslovilni ploščadi v dimenzijah 2.10 x 1.50 m (toleranca
do +, – 0.50 m).
Žarni zid je samostojen objekt, izveden v armiranem
betonu in oblečen v fasado iz kamna. Na sprednji strani zidu
se predvidijo tlakovana pot, klopi ter zelena bariera (drevesa
vzdolž poti).«.
5. člen
Poslovno-storitveni sklop:
Nov poslovno-storitveni objekt se uredi tako, da je v
prostor obstoječih cest postavljen diagonalno, s čimer pred
objektom tvori javnosti dostopno tržno površino, namenjeno
pešcem (dostopi do objekta) in prodaji na prostem. Objekt
naj se zasnuje kot enostaven pravokoten objekt, ki mora biti
oblikovno in po uporabi materialov usklajen s pokopališkim
kompleksom.
Poslovno-storitveni objekt naj bo tlorisnih gabaritov
15,00 m x 45,00 m. Izkoristek parcele za pozidavo naj bo
največ do 40%. Pred objektom se oblikuje nadstrešnica,
v širini od 1,60 m do 4,50 m. Objekt naj bo pritličen (vertikalni gabarit največ 3,60 m do horizontalnega strešnega
venca). Objekt naj ima ravno streho, krito s pločevino ali z
zaščito iz prodca, nadstrešnica naj bo kovinska. Streha je
lahko tudi nizka dvo ali eno kapnica, ki mora biti skrita za
horizontalnim strešnim vencem. Konstrukcija objekta je AB
ali klasična zidana, konstrukcija nadstrešnice pa kovinska.
Fasade so deloma steklene, obložene z umetnim kamnom
oziroma ometane.
Z izbiro materialov, oblikovanjem in višino naj ta
objekt ne prevlada nad kompleksom mrliške vežice in poslovilnega objekta na pokopališču.
V objektu se dovolijo naslednji programi: vrtni center in
cvetličarna, pogrebna dejavnost, pisarne, trgovine in podobne mirne dejavnosti, ki so kompatibilne z dejavnostjo pokopališča. Kamnoseštvo kot obrt ter gostinska dejavnost se ne
dovolita, dovoli pa se prodaja kamnoseških izdelkov.
6. člen
V 6. členu se doda novo besedilo, ki se glasi:
»V gozdiču na zahodnem delu pokopališča se predvidi
prostor za raztros pepela in nova sprevodna pot. Zahodno od
obstoječih grobnih polj se predvidijo nova grobna polja.
Na severnem delu kompleksa se na območju med železniško progo in lokalno cesto ter med poslovno-storitvenim
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sklopom uredi javna parkovna površina kot zeleni predprostor pokopališkega kompleksa, ob katerem se lahko uredijo
parkirna mesta (na severni strani ob železniški progi in na
južni, ob interni dovozni cesti). Na tem območju se zasadijo
gruče dreves listavcev.
Vzdolž lokalne ceste se zasadi drevored, ki poteka ob
parkovni površini (z možnostjo ureditve parkovnega parkirišča) od železniške proge do parkirišča pri pokopališču do
južnega roba poslovno-storitvenega sklopa.
Pokopališče se načeloma (razen vhodov) ogradi z mrežno ograjo višine do 1,40 do 2,00 m (ob upoštevanju višinskih
razlik terena). Iz ceste proti Spodnji Slivnici se predvidi manjša mikrourbana ureditev v smislu dostopa iz parkirišča v os
pokopališča. Ureditev tega vhoda v pokopališče se predvidi
usklajeno z oblikovanjem vhodnih propilej.«
7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvedba spremembe UN se predvidi po posameznih
tematskih ureditvenih sklopih, ki se lahko izvajajo ločeno in
medsebojno neodvisno:
– sklop poslovilnega objekta na obstoječem pokopališču se uredi skupaj s pripadajočimi zunanjimi ureditvami in
potrebnimi priključki na obstoječo komunalno infrastrukturo.
Predvidi se uporaba obstoječih parkirišč;
– sklop poslovno-storitvenega objekta se uredi skupaj s
pripadajočimi zunanjimi ureditvami (servisna dovozna cesta,
parkirišča, zunanje tlakovane in zelene površine) in potrebnimi priključki na komunalno infrastrukturo;
– sklopi preostalih zunanjih ureditev pa obsegajo: žarni
zid s spremljajočimi ureditvami, ureditev parkovne in parkirne
površine na severu, ureditev parkirišča na jugovzhodu skupaj
s pločnikom ob pokopališki cesti do vhodnih propilej in v nadaljevanju do območja za raztros pepela ter vzdolž celotnega
območja za raztros pepela;
– ureditev območja za raztros pepela, postavitev ograje
okrog celotnega pokopališča.«.
8. člen
V 10. členu se doda novo besedilo, ki se glasi:
»Prometno omrežje – ceste in parkirišča:
Po severnem robu območja pokopališča poteka obstoječa cesta – javna pot (JP 611151), ki se za potrebe
tega odloka poimenuje »cesta ob pokopališču«. Ohrani se
obstoječi sistem parkirišč in vmesne drevesne zasaditve. Od
križišča s cesto proti Spodnji Slivnici do vhoda na pokopališče se vzdolž ceste uredi pločnik, ki se nadaljuje do začetka
gozdička.
Po vzhodnem robu območja pokopališča poteka obstoječa lokalna cesta (LC 111401 Grosuplje–Malo Mlačevo) s
pločnikom, ki se za potrebe tega odloka poimenuje »cesta
proti Spodnji Slivnici«.
Za dostop do poslovno-storitvenega objekta se uredi
interna dostopna cesta, ki se navezuje na lokalno cesto
Grosuplje–M. Mlačevo.
Dostop na kmetijske površine in na parkirišče na severu območja se uredi ob železniški progi, ob njem se proti
železniški progi postavi nizko odbojno ograjo za preprečitev
dovoza vozil na progo ali zdrsa v obvodni jarek ob progi.
Parkirišča:
Nov poslovilni objekt na pokopališču se naveže na
obstoječa parkirišča na severni strani (ob cesti ob pokopališču).
Nova parkirišča se uredijo ločeno za pokopališče in
poslovno-storitveni objekt.
Nova parkirišča za potrebe razširitve pokopališča se
uredijo ob »cesti proti Spodnji Slivnici«. Predvidi se ureditev
večje parkovno urejene parkirne površine za približno 100
parkirnih mest in z dvema uvozoma s ceste proti Spodnji
Slivnici.
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Novo parkirišče se uredi tudi na severu – ob železniški
progi. Dovoli se izraba parkovne površine za parkovno urejeno parkirišče, ki se uredi kot povozna zelenica, ozelenjena z
drevesno vegetacijo. Uvoza – izvoza na parkirišče se uredita
na severu (ob železniški progi) in na jugu (v območju uvoza
– izvoza v poslovno-storitveni sklop).
Parkirišča za poslovno-storitveni objekt se uredijo na
parceli tega objekta, ob interni dovozni cesti. Vsaj polovico
potrebnih parkirnih mest (računano je približno 1 parkirno
mesto na 30 m2 površine objekta, skladno s Tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin,
Prometno-tehniški inštitut FAGG, Ljubljana 1991) se zagotovi
na parceli (vsaj 11 parkirnih mest), preostala parkirna mesta
pa se zagotavljajo na javnih parkiriščih.
Komunalna infrastruktura:
Elektroenergetsko omrežje: poslovilni objekt se napaja
iz obstoječega omrežja, ki je že na območju pokopališča in se
ustrezno podaljša do novega objekta. Za napajanje poslovno storitvenega objekta se izvede novo elektroenergetsko
omrežje v podzemni izvedbi iz obstoječe trafo postaje.
Telekomunikacijsko omrežje: predvidi se izgradnja novega TK omrežja, do izgradnje kabelskega TK omrežja se
lahko uporablja mobilna telefonija. Poslovno-storitveni sklop
se priključi na obstoječe TK krajevno omrežje.
Vodovod: obstoječe omrežje se ohrani, uredijo se priključki za nove objekte.
Kanalizacija: obstoječe omrežje se ohrani, uredijo se
priključki za nove objekte.
Odpadki: na območju urejanja se zbiranje odpadkov
uredi s postavitvijo posod za odpadke, ki se postavijo na
posebej urejena stojna mesta ob cestah, parkiriščih oziroma uvozih. Predviden je odvoz ločeno zbranih odpadkov v
CERO Špaja Dolina.
Za ogrevanje poslovilnega objekta se uporablja plin,
za kar se namesti vkopana cisterna v zelenico severno od
predvidenega objekta.«.
9. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Rešitve in ukrepi za varovanje okolja ter trajnostne rabe
naravnih dobrin
Tla
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete
čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene
površine ter deponije se uporabijo infrastrukturne površine in
površine, na katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in
gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za
katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.
S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih
materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh
površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je
potrebno preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi
zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo
degradiranih tal ter za urejanje zelenih in rekreacijskih površin. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne
pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim
materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice,
ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m.
Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja)
Med gradnjo in po izgradnji načrtovanih objektov in
ureditev je treba zagotoviti ukrepe za varstvo pred onesnaženjem zraka ter tal in vode, predvsem pa rešitve za
odvodnjavanje vod s cestnih in parkirnih površin, tako, da bo
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preprečeno neposredno odtekanje onesnažene komunalne
vode v tla, podtalje in površinske vode. Hrup in emisije v
zrak, ki bodo povzročeni med gradnjo in med obratovanjem,
morajo ostati pod normativno določenimi ravnmi.
Varstvo pred hrupom
Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da bo med gradnjo uporabljena gradbena mehanizacija
novejšega datuma in opremljena s certifikati o zvočni moči,
ki ne smejo presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu
naj se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela
naj se po možnosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvočni
signali na gradbišču naj se uporabljajo le v nujnih primerih,
motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem
teku. Po izgradnji se območje spremembe UN obravnava kot
3. območje varstva pred hrupom po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05).
Pri projektiranju in izvedbi objektov so investitorji dolžni
upoštevati tudi (Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in
bivalnem okolju /ZVPH/ (Uradni list SRS, št. 41/04), Zakon o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04).
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih
(Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete
VII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred
vojnimi dejstvovanji glede na določbe zakona o obrambi in
zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.«.

Št.

11. člen
Za 11. členom se doda nov 11.c člen, ki se glasi:
»11.c člen
Dovoljena odstopanja
1) Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so dovoljena v tlorisnih gabaritih objektov v poslovilnem kompleksu
do + 10% in do – 20%, pri zunanjih ureditvah pa do +,- 20%,
ob upoštevanju določil 4. člena tega odloka.
2) Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so
dovoljena v tlorisnih gabaritih objekta v poslovno-storitvenem sklopu do – 40%, pri čemer naj se objekt postavi na
gradbeno linijo, kot je prikazana na ureditveni situaciji, pri
zunanjih ureditvah pa do +,- 20%, ob upoštevanju določil
5. člena tega odloka.
3) Odstopanja so dovoljena tudi pri kotah pritličij objektov, in so do +,- 0,50 m, lahko pa tudi do 1,00 m, če se
ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše
rešitve.
4) Pri realizaciji sprememb UN so dopustna odstopanja
od tehničnih rešitev, določenih s temi spremembami UN, če
se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične
rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo
poslabšati prostorske in okoljske razmere.
5) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo
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soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih
spadajo ta odstopanja.«.
12. člen
Vsebina 12. člena se nadomesti, tako da se glasi:
»Sprememba ureditvenega načrta je na vpogled na
Občini Grosuplje, Taborska cesta 2 in na Upravni enoti Grosuplje, Kolodvorska cesta 2.«.
13. člen
Vsebina 13. člena se spremeni tako, da se pravilno
glasi:
»Prehodne in končne določbe
Z dnem uveljavitve tega odloka se za ureditveno območje spremembe UN iz 2. člena tega odloka šteje, da je
spremenjen in dopolnjen občinski prostorski akt: odlok o
Ureditvenem načrtu za razširitev pokopališča v Grosupljem
(Uradni list SRS, št. 9/88 in Uradni list RS, št. 56/96 – sprememba).
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna
urbanistična in gradbena inšpekcija.«.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0004/2005
Grosuplje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

10. člen
Za 11. členom se doda nov 11.b člen, ki se glasi:
»11.b člen
Zemljišča, ki pred izvedbo objektov in ureditev po teh
spremembah UN in med izvedbo posameznih faz gradnje
ne bodo zazidana oziroma urejena, se lahko uporabljajo za
enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega
odloka.«.
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Odlok o organiziranju in izvajanju
socialnovarstvene storitve pomoč družini na
domu v Občini Grosuplje

Na podlagi 42., 43. in 99. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 61/98,
19/99, 28/99 – popr., 127/03, 125/04 in 120/205), 28. člena
Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/4 in 124/04) ter
18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99
in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 40. seji z dne
31. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu
v Občini Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organiziranost socialnovarstvene storitve (v nadaljevanju: storitev) pomoč družini na domu in
merila, po katerih se določita višina plačila za pomoč družini
na domu in način izvajanja storitve.
2. člen
Pomoč družini na domu, ki se izvaja v obliki socialne
oskrbe na domu, lahko upravičenci uporabijo v primerih invalidnosti in starosti ter v drugih primerih, ko oskrba na domu
lahko nadomesti institucionalno varstvo.
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3. člen
Pomoč družini na domu na območju Občine Grosuplje
organizira in izvaja Dom starejših občanov Grosuplje na
podlagi neposredne pogodbe o izvajanju.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena
lahko Občina Grosuplje na podlagi ponudbe in povpraševanja podeli za javno službo pomoč družini na domu tudi
koncesijo.

cesu nudenja pomoči, ki traja 8 ur na upravičenca oziroma
12 ur na par,
– neposredno izvajanje storitve, ki traja do 4 ure dnevno
oziroma do 20 ur tedensko.
V izjemnem primeru je upravičenec lahko upravičen do
storitve v večjem obsegu ur, vendar le po predhodnem dogovoru z izvajalcem storitve, socialno službo in občino.

4. člen
Razpis za podelitev koncesije za organiziranje in izvajanje pomoči družini na domu razpiše pristojni občinski
upravni organ v skladu z veljavnimi predpisi in tem odlokom.
Razpiše se lahko tudi samo določena storitev pomoči družini
na domu.

IV. DOLOČANJE CENE STORITVE

5. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni plačati storitev
socialne oskrbe na domu, oproščeni so le pod pogoji, ki jih
določa ta odlok na podlagi veljavne zakonodaje.
Zavezanci za plačilo storitve po tem odloku so poleg
upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska
obveznost, ki izhaja iz zakonov ali pogodbenega razmerja.
II. UPRAVIČENCI
6. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni
pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo
na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do
tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči
druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali
težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v
organizirane oblike varstva.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV
7. člen
Socialna oskrba na domu se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: priprava hrane,
vzdrževanje stanovanjskih prostorov, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje, kurjava in druga dela po dogovoru z upravičencem,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: družabništvo, preprečevanje osamljenosti, odtujenosti,
strahu in predsodkov, pomoč za samopomoč, vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom, spremljanje
upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje
ustanov ter priprava upravičenca ter njegove družine na
institucionalno varstvo.
8. člen
Storitev pomoč družini na domu obsega:
– strokovno pripravo izvajanja storitve v obliki analize
primera, priprave dogovora in kontakta z udeleženci v pro-

9. člen
Cena storitve socialne oskrbe na domu se oblikuje po
načinu, ki ga določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev in jo predlaga izvajalec storitve.
Ceno urne postavke potrdi s sklepom Občinski svet
Občine Grosuplje.
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe
na domu. Storitev se zaračunava po dejansko opravljenih
urah.
Cena storitve je sestavljena iz naslednjih elementov:
– stroški dela,
– materialni stroški,
– stroški amortizacije in investicijsko vzdrževanje za
vozilo (se ne upoštevajo, če je v okviru materialnih stroškov
vključena kilometrina).
V. VIŠINA PLAČILA STORITEV
10. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni plačati stroške
izvajanja storitve v višini veljavne cene storitve, zmanjšane
za subvencijo občine, kot to določa zakon.
11. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne
zadoščajo za plačilo stroškov storitev socialne oskrbe na
domu in nimajo zavezancev, ki bi jih bili dolžni preživljati,
lahko vložijo pri Centru za socialno delo Grosuplje zahtevo
za delno ali celotno oprostitev plačila stroškov.
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča Center za socialno delo Grosuplje po postopku in na način, kot
je to določeno po predpisih o socialnem varstvu.
12. člen
Oprostitev plačila storitve je v skladu z zakonodajo
odvisna od naslednjih meril:
– vrednosti opravljene storitve,
– višine ugotovljenega dohodka,
– meje socialne varnosti,
– plačilne sposobnosti.
Plačilna sposobnost upravičenca in zavezancev se
ugotavlja tako, da se v dohodek upoštevajo vsi dohodki in
osebni prejemki, ugotovljeni na način, ki ga določa Zakon o
socialnem varstvu in Uredba o merilih za določanje oprostitev
pri plačilih socialno varstvenih storitev.
13. člen
Center za socialno delo Grosuplje upravičencu ali zavezancu lahko določi višjo oprostitev plačila storitve, kot bi jo ob
upoštevanju meril, če upravičenec storitev nujno potrebuje in
bi prišlo do ogrožanja njegovega zdravja in življenja, če mu
storitev ne bi bila omogočena ali če to narekujejo posebne
socialne razmere v katerih upravičenec živi.
14. člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila
storitve pomoč družini na domu, lastnik nepremičnine, se
mu lahko prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, kate-
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re lastnik je, v korist občine, ki zanj financira pomoč družini
na domu, le v primeru izrecne zahteve občine, in če gre za
nepremičnino, na kateri uporabnik storitve nima prijavljenega
stalnega bivališča.
Občina mora zahtevo iz prejšnjega odstavka podati v
roku 20 dni od prejema obvestila centra za socialno delo o
tem, da vodi postopek, v katerem odloča o oprostitvi storitve
pomoč na domu.
15. člen
Upravičenec ali zavezanec je dolžan center za socialno delo obvestiti o vsaki spremembi dejstev in okoliščin, ki
so podlaga za odločitev o delni ali celotni oprostitvi plačila
storitve pomoči družini na domu, v roku 15 dni od nastanka
spremembe.
Če je upravičenec ali zavezanec pridobil pravico do
delne ali celotne oprostitve plačila storitve na podlagi lažnih
podatkov oziroma centra za socialno delo ni pravočasno obvestil o spremembi stanja, je dolžan vsa sredstva, do katerih
ni bil upravičen, vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma
doplačila storitve.
16. člen
Občina Grosuplje subvencionira storitev pomoč družini
na domu v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, ki
določa višino minimalne subvencije občine k ceni storitve in
pokrivanja stroškov storitve upravičencem in zavezancem, ki
so delno ali v celoti oproščeni plačila.
O preseganju in višini preseganja zakonsko določene
subvencije občine k ceni storitve odloča Občinski svet Občine Grosuplje v okviru potrjevanja cene storitve.
VI. SKLEPANJE DOGOVOROV O NUDENJU POMOČI
DRUŽINI NA DOMU
17. člen
Izvajalec storitve pomoč družini na domu in upravičenec oziroma uporabnik storitve skleneta dogovor o nudenju
pomoči na domu. Dogovor vsebuje podatke o izvajalcu in
uporabniku storitev, o vsebini in trajanju pomoči, o načinu
plačila za opravljene storitve in opredeljuje obveznosti izvajalca in uporabnika.
Dogovor se obnavlja ob spremembi bistvenih elementov
izvajanja storitve in sicer ob spremembi cene ter spremembi
obsega in vsebine storitve.

co:

18. člen
Izvajalec storitve pomoč družini na domu vodi eviden-

– dogovorov,
– delovne naloge za socialne oskrbovalce s podatki:
kdo izvaja storitev, komu se pomoč nudi, o vsebini pomoči,
tedenskem obsegu pomoči in obdobju izvajanja pomoči,
– opravljenih poti (smeri in prevoženi kilometri),
– supervizijskih obravnav.
19. člen
Socialni oskrbovalci vodijo dnevnik dela, v katerega
vpisujejo podatke o upravičencu, datumu obiska, opisu storitve in porabljenem času. Dnevnik dela mora praviloma s
podpisom potrditi uporabnik storitve.
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VII. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 122-005/2006-02/mk
Grosuplje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

2587.

Odlok o razglasitvi mlina pri graščini Brinje za
kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 40. seji dne 31. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o razglasitvi mlina pri graščini Brinje za kulturni
spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
enota dediščine:
Grosuplje – Mlin pri graščini Brinje (EŠD 11299).
Enota ima zaradi zgodovinskih, kulturnih, etnoloških
in arhitekturnih lastnosti poseben pomen za širše lokalno
območje Občine Grosuplje. Zato jo razglašamo za kulturni
spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Mlin pri graščini Brinje leži ob nekdanji strugi Grosupeljščice, vzhodno od kasneje zgrajene graščine. Mlin z bivalnim
delom v nadstropju in s štirimi pari mlinskih kamnov je v
začetku 16. stoletja zgradil pl. Lamberg iz Boštanja in je upodobljen v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske iz leta 1689.
Predstavlja enega najstarejših in največjih dokumentiranih
tovrstnih objektov na manjših vodotokih osrednje Slovenije.
3. člen
Spomenik obsega parcele številka 903/1, 902/2, 904/1
k.o. Grosuplje naselje. Vplivno območje spomenika obsega
južni del parcele številka 2134/15 k.o. Grosuplje naselje.
Meja spomenika in vplivnega območja je vrisana na zemljiško katastrskem načrtu v merilu 1:1000 in na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so
sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
(v nadaljnjem besedilu: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, etnoloških in arhitekturnih vrednot
v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– ohranjanje funkcije, gabaritov, primarnih tlorisnih razporedov, izvirne gradbene substance ter hišnega inventarja,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža
varovanja spomenika.
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Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim,
ki določa:
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v vplivni prostor ohranjanju ter varovanju vedut na objekt.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, etnološke in arhitekturne vrednote
spomenika,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavijo kulturne vrednote spomenika in situ, v
tisku in drugih medijih,
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstvenoraziskovalno delo,
– interpretira in predstavlja kulturna dediščina,
– ga uredi v muzej, ki ohranja varstveni režim in ohranja
namen spomenika z interdisciplinarnimi pogledi na muzejsko
dejavnost.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali
njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele
ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni
pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6. člen
Pristojni organ mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni
list RS, št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično
zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire
dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim
bolj učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine in
medije.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o ponovni javni razgrnitvi predloga Odloka
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta gospodarska cona sever
1. člen
Javno se razgrne predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta gospodarska cona sever, ki
ga je izdelal razvojni center Planiranje d.o.o., Celje, pod št.
155/05 – SDZN v maju 2006, odgovorni vodja projekta je
Radovan Romih, univ. dipl. inž. kraj. arh.
2. člen
Predlog za javno razgrnitev Odloka o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta gospodarska cona sever bo
javno razgrnjen v prostorih Občine Grosuplje, Taborska c.
2, Grosuplje, in v prostorih KS Grosuplje, Kolodvorska c. 5,
Grosuplje.
Razgrnitev bo trajala 15 dni.
3. člen
Pripombe in predloge k predlogu za javno razgrnitev
lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času
javne razgrnitve pisno ali ustno na zapisnik na sedežu KS
Grosuplje ali na Uradu za prostor Občine Grosuplje.
V času javne razgrnitve bo v Družbenem domu, Taborska cesta 3, Grosuplje, v sredo 21. junija 2006 ob 19.00 uri
organizirana javna razprava.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-96/97
Grosuplje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

8. člen
Na podlagi odloka o razglasitvi mlina pri graščini Brinje
za kulturni spomenik lokalnega pomena bo Občina Grosuplje
v 30 dneh od njegove uveljavitve predlagala zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-0001/2006-02/mk
Grosuplje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

2588.

Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga
Odloka o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta gospodarska cona sever

Na podlagi 31. in 175. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 40. redni seji dne 31. maja 2006
sprejel

2589.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 47/22, k.o. Slivnica

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popr.), ter odločba Ustavnega sodišča RS) in 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02)
je Občinski svet Občine Grosuplje na 40. seji dne 31. 5. 2006
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 47/22,
k.o. Slivnica
1.
Na zemljišču parc. št. 47/22 cesta v izmeri 2 m2, pripisanem pri vl. št. 1183, k.o. Slivnica, se s tem sklepom ukinja
status grajenega javnega dobra.
Zemljišče parc. št. 47/22, k.o. Slivnica, tako preneha biti
zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postane
last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
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2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

II.
40

Št. 46500-0015/2003
Grosuplje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

41

KRANJ
2590.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Kranj za leto 2005

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02) in 86. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list
RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine
Kranj na 35. seji dne 31. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Kranj za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Mestne občine Kranj za leto 2005, ki zajema vse prihodke in
druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2005 realizirani
v naslednjih zneskih (v 000 SIT):
A)

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
skupina/podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIH.(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Upravne takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

42
43

III.

B)
IV.
75

V.
44

V 000 SIT
8.217.535
7.206.104
5.935.359
4.285.056
1.334.502
315.801
1.270.745
573.787
19.786
45.668
47.428
584.076
677.831
566.458
111.373
1.286
1.286
332.314
332.314
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SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi prav.in fiz.
osebam, ki niso prorač.uporab.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAP. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
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8.704.597
2.106.401
392.697
64.554
1.169.420
479.730
3.152.653
162.883
1.188.398
321.605
1.479.767
2.306.847
2.306.847
1.138.696
770.762
367.934
–487.062

82.513
82.513
82.513
0
0
0
0
0
0
0
82.513

0
0
0
0
0
0
–404.549
0
487.062

3. člen
Podatki iz konsolidirane bilance stanja, ki v aktivi in pasivi izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 38.435.085
tisoč SIT, so priloga tega odloka.
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4. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12.
2005 v višini 50.931.440,82 SIT se prenese med sredstva
proračunske rezerve v letu 2006.

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Kuzma

5. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega
sklada na dan 31. 12. 2005 v višini 162.541.530,15 SIT
se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega
sklada v letu 2006.

1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve članov občinskega sveta in volitve župana v Občini Kuzma.
Občinski svet šteje devet članov.
Člani občinskega sveta se volijo po večinskem volilnem
sistemu.

6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Kranj za leto 2005 je priloga tega odloka. Priloga odloka
sta tudi račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb Mestne občine Kranj za leto 2005.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 40303-0008/05-45/03
Kranj, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

2591.

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno
in prečiščeno besedilo ZSPJS-UPB4) in 2. člena Uredbe o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/06) izdajam v zvezi
z uvrstitvijo v plačne razrede za določitev osnovne plače
direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna
občina Kranj,

SKLEP
o uvrstitvi direktorja v plačni razred
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod
za turizem Kranj se za določitev osnovne plače uvrsti
v 40. plačni razred.
Št. 33301-0001/2006-43/04
Kranj, dne 30. maja 2006

2. člen
Za območje Občine Kuzma se za volitve članov občinskega sveta določi šest volilnih enot, v katerih se skupno voli
devet članov Občinskega sveta Občine Kuzma in sicer:
1. volilna enota obsega območje naselja Dolič. V volilni
enoti se volita dva člana občinskega sveta;
2. volilna enota obsega območje naselja Gornji Slaveči.
V volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta;
3. volilna enota obsega območje naselja Kuzma. V volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta;
4. volilna enota obsega območje naselja Matjaševci. V
volilni enoti se voli en član občinskega sveta;
5. volilna enota obsega območje naselja Trdkova. V
volilni enoti se voli en član občinskega sveta;
6. volilna enota obsega območje Občine Kuzma, v kateri živi avtohtona romska skupnost, in se voli en član občinskega sveta.
Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev.
Sedež volilnih enot je v Kuzmi.
3. člen
Za volitve župana Občine Kuzma je volilna enota območje celotne Občine Kuzma.
4. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in
župana Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 72/02).
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za izvedbo
lokalnih volitev – volitev članov občinskega sveta in župana
v letu 2006.
Št. 041-1/2006-1
Kuzma, dne 2. junija 2006

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

KUZMA
2592.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve
članov občinskega sveta in župana Občine
Kuzma

Na podlagi 19. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 121/05)
in 14. ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št.
21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) je Občinski svet Občine
Kuzma na 22. redni seji dne 2. junija 2006 sprejel

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

2593.

Odlok o predkupni pravici Občine Kuzma na
nepremičninah

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ZLS – uradno prečiščeno besedilo, UPB1) in 15. člena Statuta Občine Kuzma
(Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) je
Občinski svet Občine Kuzma na 22. redni seji dne 2. junija
2006 sprejel
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ODLOK
o predkupni pravici Občine Kuzma
na nepremičninah

PRAVILNIK
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Moravske Toplice

1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice
Občine Kuzma na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.

1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence (v nadaljevanju: denarna pomoč) z
območja Občine Moravske Toplice, določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje ter
način dodelitve enkratne denarne pomoči.

2. člen
Občina Kuzma lahko uveljavlja predkupno pravico na
območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine, in za območja, ki so predvidena za obrtno-poslovne cone
oziroma za njihovo razširitev.
Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja
naselij in območja, predvidena za njihovo širitev.
Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno
pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni
interes.

2. člen
Denarna pomoč je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se staršem novorojenega otroka zagotovijo
dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

3. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina
nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta,
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa,
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih
stanovanj,
– za potrebe prenove območij,
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov Občine Kuzma ali v načrtu nabav in gradenj.
4. člen
Predkupno pravico na območjih, ki so določeni s tem
odlokom, v imenu in za račun občine uveljavlja občinska
uprava.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-2/2006-3
Kuzma, dne 2. junija 2006
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

MORAVSKE TOPLICE
2594.

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Moravske Toplice

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(uradno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB1) (Uradni list RS,
100/05) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski
svet Občine Moravske Toplice na svoji 26. redni seji dne
30. maja 2006 sprejel

3. člen
Pravico do denarne pomoči ima družina, ki ima stalno
bivališče na območju Občine Moravske Toplice in novorojenec živi na tem naslovu.
V primeru, da starša živita ločeno, ima pravico do denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi.
4. člen
Pravica do denarne pomoči se uveljavlja na podlagi
pisne vloge, in sicer najkasneje v roku šestih mesecev od
dneva otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravica do
denarne pomoči preneha in se vloga s sklepom zavrže kot
prepozna.
Vlogo za dodelitev denarne pomoči lahko vloži le eden
od staršev, na podlagi njunega medsebojnega dogovora:
mati novorojenca ali pa oče novorojenca oziroma tisti od
staršev, pri katerem ima otrok stalno prebivališče in izpolnjuje
pogoje iz 3. člena tega pravilnika.

žiti:

5. člen
Vlogi za dodelitev denarne pomoči je potrebno prilo-

– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču za novorojenca in vlagatelja oziroma potrdilo o skupnem gospodinjstvu,
– številko vlagateljevega osebnega računa.
6. člen
O dodelitvi denarne pomoči se odloči z upravno odločbo
najkasneje v roku 30 dni od prejema popolne vloge. Denarna
pomoč se vlagatelju izplača na njegov osebni račun v roku
30 dni po pravnomočnosti odločbe.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu
občine, ki mora biti vložena v pisni obliki.
Če iz vloge niso razvidne vse okoliščine, ki so podlaga
za uveljavitev pravic po določbah tega pravilnika, se vlagatelja pozove na dopolnitev vloge. Kolikor vlagatelj najkasneje
v roku 15 dni vloge ne dopolni, se le-ta s sklepom zavrže kot
nepopolna.
7. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali Centra za socialno delo izjemoma določi,
da se namesto denarne pomoči dodeli pomoč novorojencu
v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka. Znesek
te oblike pomoči je enak višini zneska enkratne denarne
pomoči.
8. člen
Denarna pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na
drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v
humanitarne ali druge namene.
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9. člen
Prejemnik je dolžan vrniti prejeto denarno pomoč skupaj
z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami
tega pravilnika.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Črta se 7. člen.
4. člen
Črta se 8. člen.

10. člen
Višina denarne pomoči znaša 30.000,00 SIT neto za
prvega otroka, za vsakega naslednjega otroka pa se poveča
za dodatnih 10.000,00 SIT neto (40.000,00 SIT za drugega,
50.000,00 SIT za tretjega, 60.000 SIT za četrtega …).
O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Moravske Toplice s sklepom na predlog župana, praviloma za vsako proračunsko leto posebej. Če za posamezno
proračunsko leto sklep o višini pomoči ni sprejet, velja v tekočem letu oziroma vse dokler ni sprejeta odločitev o drugačni
višini pomoči, višina pomoči iz preteklega leta.

5. člen
Prvi odstavek 20. člena se glasi:
»Občinski svet ima 13 članov.«

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vse
novorojence, rojene od 1. 1. 2006 dalje.

Črta se 44. člen.

Št. 152-01/06-5
Moravske Toplice, 30. maja 2006
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

6. člen
Črta se 42. člen.
7. člen
Črta se 43. člen.
8. člen
9. člen
Črta se 45. člen.
10. člen
Črta se 46. člen.
11. člen
Črta se 47. člen.
12. člen
Črta se 47.a člen.

MOZIRJE
2595.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Mozirje

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 18. člena Statuta
Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št.
4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03 in 29/04)
je Občinski svet Občine Mozirje na 25. redni seji dne 31. 5.
2006 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Mozirje
1. člen
V Statutu Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02,
64/03 in 29/04) se spremeni 1. člen tako, da se glasi:
»Občina Mozirje je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki obsega območja naslednjih naselij:
– Brezje
– Dobrovlje pri Mozirju
– Lepa Njiva
– Ljubija
– Loke pri Mozirju
– Mozirje
– Radegunda
– Šmihel nad Mozirjem.«
2. člen
Besedilo 6. člena se glasi:
»Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb lahko
krajani naselja, dela naselja ali več posameznih naselij ustanovijo krajevni odbor.«

13. člen
Premoženje in obveznosti Krajevne skupnosti Mozirje
in Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji se prenesejo na
Občino Mozirje.
14. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se
začnejo z dnem razpisa rednih volitev v občinske svete in
rednih volitev županov.
Št. 032-0004/2006
Mozirje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

2596.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Mozirje za leto 2006

Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97, 66/97 in 56/98), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 52/02), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih
občin št. 4/99, 01/00, 01/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03
in 29/04) je Občinski svet Občine Mozirje na 25. redni seji
dne 31. 5. 2006 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Mozirje za leto 2006
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2006
(Uradni list RS, št. 119/05), se spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Mozirje za leto 2006 se določa v
naslednjih zneskih:
A.
I.
II.
III.

B.
IV.
V.
VI.

C.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Bilanca prihodkov
in odhodkov
Prihodki
Odhodki
Proračunski presežek
(proračunski primanjkljaj)
(I. – II.)

v 000 SIT
1.193.750
1.215.650

v EUR
4.981.430
5.072.818

– 21.900

–91.387

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev
(IV. – V.)

/
/
/

Račun financiranja
Zadolževanje
75.000
Odplačila dolga
53.100
Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (I.+IV.+VII.- II. -V.-VIII.)
/
Neto zadolževanje
(VII.-VIII.)
+21.900
Neto financiranje
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
Stanje sredstev na računih
dne 31.12. preteklega leta

+21.900

312.969
221.250

91.387
91.387

/

.«
2. člen
18. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije, ki
so v proračunu za leto 2006, do višine 40.000 tisoč SIT.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi
sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra,
pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o
zadolževanju.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 032-0004/2006
Mozirje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

2597.

Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi
Občine Mozirje

Na podlagi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo)
ter 18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02,
64/03 in 29/04) je Občinski svet Občine Mozirje na 25. redni
seji dne 31. 5. 2006 sprejel
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ODLOK
o spremembi odloka o grbu in zastavi
Občine Mozirje
1. člen
Odlok o grbu in zastavi Občine Mozirje (Uradno glasilo
Zgornjesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list
RS, št. 61/02, 64/03 in 29/04) se v 6. členu spremeni tako,
da se glasi:
»Splošno: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Grb opisuje pod modrim nebom,
srebrno cerkev, z rdečo streho, na zelenem trohribu in s tem
simbolno opiše trg Mozirje.
Predstavitev grba (blazon): Grb s svojo vertikalno simetrijo enači levo ter desno polovico grba. Ta je sestavljen iz
trohriba, cerkve, modrega neba v ozadju ter obrobe grba.
Trohrib je sestavljen iz treh posameznih krivin. Črna obroba krivin nakazuje njihov vrstni red v prostoru. Sledijo si od
prve na levi proti tretji na desni. Centralna krivina je največja
ter je od stranskih locirana višje.
Iz spoja krivin trohriba se dvigata stranici srebrne cerkve, upodobljene z belo barvo. Cerkev je, kot celotni grb,
orientirana na vertikalno simetrijo z enako levo ter desno
polovico. Pročelje cerkve okrašuje zidni venec, kateri deli
cerkev na pritlični in podstrešni del. Zidni venec pravokotno
prekinjajo štirje pilastri, eden na levi in eden na desni polovici
poslopja ter dva, stikajoča se v sredini, ki združujeta simetrični polovici fasade.
Cerkev se na desnem ter levem koncu zaključi s stransko fasado, na kateri se poleg zidnega venca nahajajo vrata
ter nad njimi dve okni, locirani vsako na svojo stran vrat.
Okna in vrata so upodobljena s črno barvo.
Fasada cerkve se v obeh polovicah poslopja v višino
nadaljuje z visoko rdečo streho, katero združuje bel stolp
z rdečo streho. Rdeča koničasta streha stolpa se zaključi s
kroglo, iz katere se v višino nadaljuje tanka črna linija. Stolp
je na obeh simetričnih polovicah opremljen s črnim oknom.
V ozadju cerkve je modro nebo.
Grb je zaključen s tremi obrobami. Te so črne, bele in
črne barve. Notranja črna ter bela obroba sta optično enakih
debelin, zunanja črna obroba je tanjša.
Upodobitev grba v barvni, črno-beli, monokromatski
(enobarvni) varianti ter barvne kode v prilogi so sestavni del
tega odloka.«
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi:
“Splošno: Podlaga zastave Občine Mozirje je modre,
bele ter zelene barve, na kateri leži grb občine. Zastava obstaja v navpični in ležeči varianti, prilagojeni načinu njenega
razobešanja.
Opis navpične zastave: Razmerje širine zastave proti
njeni višini je 1:2,5 (ena proti dve celi pet desetin). Zastava
je razdeljena v tri navpične barvne pasove. Ti so iz leve proti
desni modre, bele in zelene barve. Modra ter zelena pasova
zavzemata vsak po oseminštirideset stotin širine zastave.
S centralno postavitvijo ju ločuje bel pas, ki zavzema štiri
stotine širine zastave.
Grb na zastavi stoji centralno glede na širino, po višini
pa je od zgornjega roba zastave oddaljen za sedemnajst stotin višine zastave. Sam grb je visok šestnajst stotin višine.
Opis ležeče zastave: Razmerje višine zastave proti
njeni širini je 1:2,5 (ena proti dve celi pet desetin). Zastava
je razdeljena v tri ležeče barvne pasove. Ti so od zgoraj navzdol modre, bele in zelene barve. Modra ter zelena pasova
zavzemata vsak po oseminštirideset stotin višine zastave.
S centralno postavitvijo pa ju ločuje bel pas, kateri zavzema
štiri stotine višine zastave.
Grb je na zastavi od levega roba odmaknjen osemnajst
stotin širine zastave, od zgornjega roba pa dvaindvajset
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stotin višine zastave. Sam grb je visok štirideset stotin višine
zastave.
Detajlni prikaz razmerij polj zastave in kode njenih barv
so sestavni del tega odloka.”
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 032-0004/2006
Mozirje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

2598.

Uradni list Republike Slovenije
– dva predstavnika športnih društev
– predstavnik ustanoviteljice.
Strokovni svet za področje mladine šteje 3 člane, in
sicer:
– eden predstavnik mladine v občini,
– eden predstavnik študentov v občini,
– predstavnik ustanoviteljice.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
petnajsti dan po objavi.
Št. 032-0004/2006
Mozirje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in
mladino Občine Mozirje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
7/99, 110/02), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo
Zgornjesavinjskih občin 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS,
št. 61/02, 64/03 in 29/04) je Občinski svet Občine Mozirje na
25. redni seji dne 31. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino
Občine Mozirje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za turizem,
kulturo, šport in mladino Občine Mozirje (Uradni list RS, št.
24/06) se spremeni prvi stavek 21. člena tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 5 članov, ki jih izmed
strokovnjakov s področja dela zavoda (turizma, kulture, športa in mladine), financ in pravnih zadev, imenuje Občinski svet
ustanoviteljice.«
2. člen
Spremeni se 24. člen tako, da se glasi:
»Strokovni sveti so oblikovani za vsako področje delovanja zavoda posebej, tako da ima zavod 4 strokovne svete,
in sicer:
– strokovni svet za turizem
– strokovni svet za kulturo
– strokovni svet za šport
– strokovni svet za mladino.
Strokovni svet za področje turizma šteje 5 članov, in
sicer:
– predstavnik turističnega društva v občini (1 člana),
– predstavniki turističnih organizacij v občini (3 člane),
– predstavnik ustanoviteljice.
Strokovni svet za področje kulture šteje 3 člane, in
sicer:
– dva predstavnika kulturnih društev,
– predstavnik ustanoviteljice.
Strokovni svet za področje športa šteje 3 člane, in
sicer:

2599.

Odlok o prenehanju Odloka o določitvi volilnih
enot za volitve članov Občinskega sveta
Občine Mozirje in volitve župana Občine
Mozirje

Na podlagi 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 121/05) in
18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02,
64/03 in 29/04) je Občinski svet Občine Mozirje na 25. redni
seji dne 31. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o prenehanju Odloka o določitvi volilnih enot
za volitve članov Občinskega sveta Občine
Mozirje in volitve župana Občine Mozirje
1. člen
S tem odlokom preneha veljati Odlok o določitvi volilnih
enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Mozirje in
volitve župana Občine Mozirje, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 69/98 in 76//02.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne
naslednji dan po objavi.
Št. 032-0004/2006
Mozirje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

2600.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve
članov Občinskega sveta Občine Mozirje in
volitve župana Občine Mozirje

Na podlagi 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 121/05) in
18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02,
64/03 in 29/04) je Občinski svet Občine Mozirje na 25. redni
seji dne 31. 5. 2006 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta Občine Mozirje in volitve
župana Občine Mozirje
1. člen
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Mozirje
se določi ena volilna enota za območje celotne Občine
Mozirje.
V volilni enoti se voli trinajst članov občinskega sveta.
Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem
volilnem sistemu.
2. člen
Za volitve župana Občine Mozirje je volilna enota območje celotne Občine Mozirje.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne
naslednji dan po objavi.
Št. 032-0004/2006
Mozirje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

2601.

Št.

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji
in volitve župana Občine Rečica ob Savinji
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji.
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji šteje 9 članov.
Člani občinskega sveta se volijo po večinskemu volilnemu sistemu.
2. člen
Za območje Občine Rečica ob Savinji se za volitve
članov občinskega sveta določi 6 volilnih enot:
Volilna enota številka 1 obsega območje naselij:
– Dol Suha
– del naselja Poljane h. št. 1–37 in 44–49.
Voli se en član občinskega sveta.
Volilna enota številka 2 obsega območje naselja:
– Rečica ob Savinji.
Volita se dva člana občinskega sveta.
Volilna enota številka 3 obsega območje naselij:
– Grušovlje
– Homec
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– Šentjanž
– del Poljan h. št. 38–43.
Volita se dva člana občinskega sveta.
Volilna enota številka 4 obsega območje naselij:
– Nizka
– Varpolje.
Volita se dva člana občinskega sveta.
Volilne enota št. 5 obsega območje naselij:
– Sp. Pobrežje
– Trnovec
– Zg. Pobrežje.
Voli se en član občinskega sveta.
Volilna enota št. 6 obsega območje naselja:
– Sp. Rečica.
Voli se en član občinskega sveta.
3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne
Občine Rečica ob Savinji.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-0004/2006
Mozirje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve
članov Občinskega sveta Občine Rečica ob
Savinji in volitve župana Občine Rečica ob
Savinji

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 121/05) in
18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02,
64/03 in 29/04) je Občinski svet Občine Mozirje na 25. redni
seji dne 31. 5. 2006 sprejel
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Odlok o prenehanju Odloka o določitvi volilnih
enot za izvedbo volitev v sveta KS Mozirje in
Rečica ob Savinji

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 121/05) in
18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02,
64/03 in 29/04) je Občinski svet Občine Mozirje na 25. redni
seji dne 31. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o prenehanju Odloka o določitvi volilnih enot
za izvedbo volitev v sveta KS Mozirje
in Rečica ob Savinji
1. člen
S tem odlokom preneha veljati Odlok o določitvi volilnih
enot za izvedbo volitev v sveta KS Mozirje in Rečica ob
Savinji, objavljen v Uradnem glasilu Občin Mozirje, Nazarje,
Gornji Grad, Ljubno ob Savinji in Luče ob Savinji, št. 5/1995,
in Uradni list RS, št. 76/02.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne
naslednji dan po objavi.
Št. 032-0004/2006
Mozirje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.
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Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Rečica ob Savinji

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 121/05)
ter 18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 64/02,
64/03 in 29/04) je Občinski svet občine Mozirje na 25. redni
seji dne 31. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Rečica ob Savinji
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Rečica ob Savinji
se za dobo štirih let imenujejo:
– Vida Petrin, Loke 19, 3333 Ljubno ob Savinji, predsednica,
– Jana Jurak, Grušovlje 21, 3332 Rečica ob Savinji,
namestnica predsednice,
– Matjaž Pečnik, Šentjanž 10, 3332 Rečica ob Savinji,
član,
– Frančiška Rosenstein, Rečica ob Savinji 40, 3332
Rečica ob Savinji, članica,
– Stanislav Kolenc, Homec 23, 3332 Rečica ob Savinji,
član,
– Olga Brezovnik, Poljane 21, 3332 Rečica ob Savinji,
namestnica člana,
– Irena Štorgelj, Varpolje 40, 3332 Rečica ob Savinji,
namestnica članice, in
– Bernarda Lenko, Nizka 11, 3332 Rečica ob Savinji,
namestnica člana.
II.
Prvo sejo Občinske volilne komisije skliče župan Občine
Mozirje.
III.
Sedež Občinske volilne komisije Občine Rečica ob Savinji je na Rečici ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.
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SKLEP
o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije Občine Mozirje
I.
V Občinski volilni komisiji Občine Mozirje, ki je bila
imenovana na Občinskemu svetu Občine Mozirje dne 18. 2.
2004 (Uradni list RS, št. 24/04), se razrešijo:
– Nežika Klemše, Sp. Rečica 26, 3332 Rečica ob Savinji – namestnica predsednice,
– Fanika Strašek, Varpolje 69, 3332 Rečica ob Savinji
– članica in
– Valerija Semprimožnik, Rečica 64, 3332 Rečica ob
Savinji – namestnica članice.
II.
V Občinsko volilno komisijo Občine Mozirje se do konca
mandata volilne komisije, ki je bila imenovana 18. 2. 2004,
imenujejo:
– Jure Marjanovič, Na trgu 17, 3330 Mozirje – namestnik predsednice,
– Urssula Stebloni, Praprotnikova 12, 3330 Mozirje
– namestnica članice in
– Jožefa Kajtna, Savinjska cesta 20, 3330 Mozirje – namestnica članice.
III.
V Občinski volilni komisiji Občine Mozirje se do konca
mandata volilne komisije, ki je bila imenovana 18. 2. 2004:
– Damjana Paulič, Šolska ulica 22, 3330 Mozirje, razreši kot namestnica članice in imenuje kot članica Občinske
volilne komisije Občine Mozirje.
IV.
Sedež Občinske volilne komisije Občine Mozirje je v
prostorih Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-0004/2006
Mozirje, dne 31. maja 2006

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-0004/2006
Mozirje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

2604.

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije Občine Mozirje

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 121/05)
ter 18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 64/02,
64/03 in 29/04), je Občinski svet Občine Mozirje, na 25. redni
seji dne 31. 5. 2006 sprejel

Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

2605.

Sklep o ceni skrajšanega programa predšolske
vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje

Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96, 44/00 in 78/04), 3. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03), je Občinski svet Občine Mozirje
na 25. redni seji dne 31. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o ceni skrajšanega programa predšolske vzgoje
v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje
I.
Cene posameznih programov predšolske vzgoje za
skrajšani program, izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), od 1. 7. 2006 znašajo:
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Starostna
skupina
I. starostna
skupina
II. starostna
skupina

Št.

Cena
za 4-urni program (70%)

79.970,00

55.979,00

Cena
za 5-urni
program
(80%)
63.976,00

68.172,00

47.720,00

54.538,00

Polna EC
za starše

II.
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev
in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev,
ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna
zagotavljati lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbrani
program predšolske vzgoje.

III.
Nove cene programov veljajo od 1. 6. 2006 dalje.
Št. 032-0004/2006
Mozirje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

NOVA GORICA
2606.

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja na območju Mestne
občine Nova Gorica

Na podlagi 70. člena Energetskega zakona (EZ-UPB1),
(Uradni list RS, št. 26/05), 22. člena Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem
toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05)
in po predhodnem soglasju občinskega sveta Mestne občine
Nova Gorica, št. _39 z dne 18. 5. 2006, je Javno podjetje
KOMUNALNA ENERGETIKA Nova Gorica d.o.o., s sedežem
na naslovu Sedejeva ulica 7, Nova Gorica, sprejelo

SPLOŠNE POGOJE
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja na območju Mestne občine Nova Gorica
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (v nadaljevanju Splošni pogoji) na
območju Mestne občine Nova Gorica se urejajo odnosi med
distributerjem in odjemalcem toplote za ogrevanje in hlajenje
na vseh področjih medsebojnega sodelovanja. S Splošnimi
pogoji se opredeljujejo pogoji oskrbe s toploto, pravice in obveznosti ter odgovornosti distributerja in odjemalca toplote.
2. člen
Distributer toplote za ogrevanje po Splošnih pogojih je
Javno podjetje KOMUNALNA ENERGETIKA Nova Gorica
d.o.o., s sedežem na naslovu Sedejeva ulica 7, Nova Gorica.
3. člen
V Splošnih pogojih so uporabljeni pojmi, kot so določeni
v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, izdanih na
njegovi podlagi, ki imajo naslednji pomen:
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– distribucija toplote: je izbirna lokalna gospodarska
javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali
hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople
vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem
povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do
priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije
toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote
ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja;
– glavni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno
stavbo;
– hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen
prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne
naprave odjemalca toplote;
– interne toplotne naprave: so instalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste
ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode idr.;
– merilna naprava je:
merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri
dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote
odjemalcem toplote;
vodomer na merilnem mestu meri toploto posredno z
merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in
na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje
dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč
na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali
manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene
osebe distributerja toplote;
– odjemno mesto: je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča
priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote
prevzema dobavljeno energijo;
– odjemalec toplote: je vsaka fizična ali pravna oseba,
kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja
toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem
omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali
pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
– priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih
naprav odjemalca toplote, ki je določena s projektno dokumentacijo in je v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili
in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi na
distribucijsko omrežje;
– priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno
priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
– priključni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem
vodu do toplotne postaje;
– razdelilnik stroškov dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote, ki omogoča porazdelitev stroškov
toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v
skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci
toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto,
dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora
znašati 100%;
– toplotna postaja: je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi
napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne
in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo
toplote v interne toplotne naprave.
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2. NAPRAVE DISTRIBUTERJA TOPLOTE
4. člen
Naprave distributerja toplote so:
1. Proizvodni viri.
2. Glavni vod, ki vključuje:
– primarno (vročevodno) omrežje z maksimalnimi parametri 130/70 °C in
– sekundarno (toplovodno) omrežje z maksimalnimi
parametri 90/70 °C.
3. Primarne toplotne postaje, ki so namenjene transformaciji primarnega sistema na sekundarni sistem in na interne
toplotne naprave.
4. Priključni vodi z zapornimi elementi na vhodu priključnega voda v objekt.
5. Merilne naprave.
3. TOPLOTNE NAPRAVE ODJEMALCA TOPLOTE
5. člen
Če se distributer in odjemalec toplote ne dogovorita
drugače, so odjemalčeve toplotne naprave hišne postaje in
interne toplotne naprave.
6. člen
Distributer toplote nadzira projekte, gradnjo in montažo
hišnih postaj odjemalca toplote.
7. člen
Dolžnosti distributerja toplote so:
– da po določilih pogodbe med odjemalcem in dobaviteljem toplote ter po določilih splošnih pogojev dobavlja
odjemalcem toplote potrebno količino toplote,
– da seznani pooblaščenega predstavnika odjemalca
toplote s Splošnimi pogoji,
– da skrbi za vzdrževanje svojih toplotnih naprav,
– da obvešča odjemalca toplote o predvidenih prekinitvah dobave toplote,
– da odpravi morebitne prekinitve dobave toplote v najkrajšem možnem času,
– da v primeru večjih okvar takoj ukrene vse potrebno
za preprečitev večje škode,
– da pri neposrednem sistemu ogrevanja na osnovi
odjemalčevega naročila izprazni in ponovno napolni toplotne
naprave odjemalca toplote in
– da organizira dežurno službo.

prav,

8. člen
Dolžnosti odjemalca toplote so:
– da skrbi za redno vzdrževanje svojih toplotnih na-

– da ne dela sprememb na svojih toplotnih napravah
brez pisnega soglasja distributerja toplote glede na izdano
soglasje in veljavno pogodbo,
– da obvesti distributerja toplote o pooblaščenem predstavniku odjemalca toplote,
– da vsako leto do 1. septembra opravi redni letni pregled in izvrši popravila toplotnih naprav, tako da so usposobljene za nemoteno obratovanje v naslednji ogrevalni
sezoni,
– da poskrbi, da so toplotne naprave distributerja toplote
v zaklenjenem prostoru in da so zaščitene pred poškodbami
ter dostopne distributerjevim delavcem,
– da pisno obvesti distributerja toplote o vseh lastninskih in statusnih spremembah, ki vplivajo na razmerje med
odjemalcem in distributerjem toplote,
– da takoj javi distributerju toplote okvare, ki motijo
odjem toplote,
– da odgovarja za škodo in posledice, ki bi utegnile nastati zaradi obratovalne neusposobljenosti toplotnih naprav
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ali zaradi nestrokovnega poseganja v toplote naprave odjemalca toplote in da za izvajanje teh del izbere pooblaščene
izvajalce,
– da pri neposrednem sistemu ogrevanja sam ne prazni oziroma polni svojih toplotnih naprav, ampak mora delo
naročiti pri distributerju toplote,
– da omogoči distributerju toplote dostop do toplotnih
naprav odjemalca toplote po predhodnem obvestilu,
– da omogoči priključitev novih toplotnih naprav tretje
osebe na svoje toplotne naprave, če obstoječe toplotne naprave dovoljujejo dodatne obremenitve, kar oceni distributer
toplote, ki izda ustrezno soglasje,
– da redno plačuje dobavljeno toploto in druge storitve
distributerja toplote,
– da v primeru pomanjkanja toplote upošteva navodila
o omejitvi porabe toplote,
– da ne preprodaja dobavljene toplote in
– da plačuje porabljeno električno energijo za delovanje
lastnih toplotnih naprav distributerju električne energije.
4. VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH NAPRAV
9. člen
Zaradi zagotovitve minimalnih standardov delovanja
distribucijskega omrežja distributer toplote opravlja vzdrževanje svojih toplotnih naprav. V primeru sklenjene pogodbe
o vzdrževanju toplotnih naprav odjemalca toplote med distributerjem in odjemalcem toplote distributer toplote opravlja
vzdrževanje le-teh.
10. člen
Odjemalec toplote sme brez predhodnega obvestila
zapreti glavne zaporne elemente samo v primeru nevarnosti
nastanka večje škode.
V tem primeru mora odjemalec toplote takoj obvestiti
distributerja toplote.
11. člen
Odjemalec toplote, brez predhodnega soglasja distributerja toplote, ne sme izprazniti internih toplotnih naprav.
12. člen
Distributer toplote vzdržuje vse toplotne naprave, ki jih
je prevzel v svoja osnovna sredstva.
13. člen
Distributer in odjemalec toplote se lahko v okviru pogodbe o dobavi toplote dogovorita o:
– drugačnem lastništvu ali vzdrževanju toplotnih naprav,
– drugačnem razdelilniku stroškov in
– drugačni razdelitvi rizika in odgovornosti,
ne glede na določilo 4. in 5. člena Splošnih pogojev.
5. IZDAJANJE SOGLASIJ
14. člen
Soglasje je pisni dokumenti, ki ga distributer toplote
izda na osnovi Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi
objektov in Energetskega zakona za:
– priključitev na distribucijsko omrežje ali spremembe,
ki vplivajo na spremembo priključne moči in
– posege v varstvenem pasu.
15. člen
Odjemalec toplote, ki želi priključiti svoje toplotne naprave na distribucijsko omrežje ali spremeniti priključno moč
že priključenih internih toplotnih naprav, mora za to predhodno pridobiti soglasje distributerja toplote. K vlogi za izdajo
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soglasja mora priložiti situacijo objekta za izvedbo internih
toplotnih naprav ali oceno priključne moči objekta. Pred pričetkom odjema toplote oziroma pri tehničnem pregledu je
potrebno priložiti:
– zapisnik o pregledu o brezhibnem delovanju toplotnih
naprav v objektu,
– vso potrebno dokumentacijo za toplotne naprave (projekt, navodila, garancijski list itd.),
– sklep o brezplačnem prenosu priključnega voda in
merilnika toplote,
– podpisano pogodbo o dobavi toplote in
– potrdilo o plačanemu prispevku za priključitev ali razširitev.
16. člen
Distributer izdaja soglasje v skladu s pogoji in listinami
za izdajo posamezne vrste soglasja ter v rokih na podlagi področnih zakonov, podzakonskih predpisov, predpisov lokalne
skupnosti, internimi akti distributerja in pravil stroke.
17. člen
Soglasja distributerja toplote veljajo največ za dobo
enega leta.
18. člen
Zoper zavrnitev posameznega soglasja je dopustna
pritožba na podlagi določil področne zakonodaje.
6. IZGRADNJA PRIKLJUČNEGA VODA
IN TOPLOTNE POSTAJE
19. člen
Priključne postaje lahko priklopi na distribucijsko omrežje samo distributer toplote. Odjemalec toplote mora pisno
zagotoviti, da so toplotne naprave odjemalca toplote tako
izvedene in vzdrževane, da ne bodo povzročale motenj pri
dobavi toplote. Projekt za priključne postaje lahko odobri
samo distributer toplote. Priključne postaje lahko zgradi distributer toplote ali drugi pooblaščeni izvajalec pod nadzorom
in tehničnimi pogoji, ki so navedene v soglasju distributerja
toplote. Tehnični pogoji za toplotno postajo so osnova za
izdajo soglasja in se nahajajo pri distributerju toplote.
20. člen
Distributer toplote priključi toplotne naprave odjemalca
toplote na distribucijsko omrežje in omogoči dobavo toplote,
ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasji in Splošnih
pogojev ter ko sta distributer in odjemalec toplote podpisala
pogodbo o dobavi toplote.
21. člen
Vrsto, število in lego priključnih vodov določi distributer
toplote.
22. člen
Odjemalec toplote mora, če je to potrebno, v svojih prostorih omogočiti distributerju toplote vgradnjo in obratovanje
tehnološko sodobnih merilnih in regulacijskih naprav.
23. člen
Odjemalec in distributer toplote se dogovorita, da bosta,
če je to potrebno, v pogodbi uredila obveznosti odjemalca
toplote, da dovoli priključevanje novih odjemalcev toplote na
svoji nepremičnini, če so izpolnjeni tehnični, ekonomski in
okoljevarstveni pogoji.
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7. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
24. člen
Ob vsaki novi priključitvi, povečanju ali zmanjšanju
priključne moči, je poleg izpolnjenih pogojev iz člena 15
potreben še zapisnik distributerja toplote, ki mora vsebovati
naslednje podatke:
– naslov naročnika (odjemalca toplote),
– odjemno mesto (kraj in številko odjemnega mesta),
– priključno moč,
– popis merilne naprave toplotne energije,
– datum priključitve in
– pričetek odjema toplote.
25. člen
Odjemalec toplote s priključitvijo v celoti prevzame pravice in obveznosti iz teh Pogojev, Tarifnega sistema in veljavnih tarifnih postavk.
26. člen
Distributer toplote prevzame s priključitvijo toplotnih naprav odjemalca toplote na distribucijsko omrežje jamstvo za
pravilnost izvedbe in brezhibno dobavo toplote do toplotnih
naprav odjemalca toplote.
27. člen
Rok priključitve se določi v pogodbi o priključitvi na
distribucijsko omrežje. Nove priključitve so praviloma možne
od 15. maja do 15. septembra, izjemoma tudi med ogrevalno
sezono, če to ne moti dobave toplote drugim odjemalcem
toplote. Stroški priključitve (praznjenje in polnjenje toplotnih
naprav odjemalca toplote) v celoti bremenijo odjemalca toplote.
8. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE
28. člen
Distribucijsko omrežje in toplotne naprave je mogoče
pričeti uporabljati, ko:
– so izvedeni pregledi, preizkusi in zagon ter o tem
izdana poročila,
– je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote in
– so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega odjemalca do distributerja toplote.
29. člen
Distributer in odjemalec toplote potrdita začetek obratovanja ali spremembo toplotnih naprav odjemalca toplote
z zapisnikom. Pri temu mora biti priložena izjava izvajalca
toplotnih naprav odjemalca toplote, da so le-te narejene po
projektni dokumentaciji.
9. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI IN ODJEMU
30. člen
Pogodba o dobavi toplote med distributerjem in odjemalcem toplote se sklene v pisni obliki za nedoločen čas. Če
pogodba o dobavi toplote ni sklenjena v pisni obliki, se šteje,
da je pogodbeno razmerje med distributerjem in odjemalcem
toplote (lastnikom) nastalo z dnem dobave toplote oziroma
tehničnega prevzema in se začne obračunavati fiksni del
stroškov ogrevanja.
31. člen
Če pogodba o dobavi in odjemu toplote ni sklenjena v
pisni obliki, pa odjemalec toplote dejansko odjema toploto,
se šteje, da je bila pogodba sklenjena. Distributer ga o tem
obvesti ob iztavitvi prvega računa za porabljeno toploto.
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32. člen
Odjemalec toplote mora najkasneje v 30-ih dneh distributerja toplote obvestiti o statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje med distributerjem in odjemalcem toplote in o tem predložiti dokaze, sicer mora zaprositi
za novo soglasje za priključitev.
33. člen
Pogodba o oskrbi s toploto velja in zavezuje distributerja
in odjemalca toplote tudi v primeru, če je odjemalcu toplote iz kakršnegakoli razloga prekinjena dobava na njegovo
odjemno mesto in če v tem času na odjemnem mestu odjemalca toplote ni izkazana količina dobavljene toplote. V tem
primeru sklenjena pogodba o oskrbi s toploto distributerja in
odjemalca toplote zavezuje še največ 12 mesecev od dne, ko
na odjemnem mestu odjemalca toplote neprekinjeno ni več
izkazana dobava toplote.
34. člen
V primeru, če želi odjemalec toplote po prenehanju veljavnosti pogodbe ponovno začeti z odjemom toplote, mora
odjemalec toplote ponovno izvesti vse zahtevane postopke
kot pri prvi priključitvi na distribucijsko omrežje.
35. člen
Pogodba o dobavi toplote vsebuje:
– podatke o odjemalcu toplote,
– naslov odjemnega mesta,
– številko odjemnega mesta,
– priključno oziroma obračunsko moč,
– uvrstitev v tarifno skupino za odjem toplote in
– razdelilnik stroškov dobave toplote, če je skupno odjemno mesto.
Razdelilnik stroškov dobave toplote pripravijo odjemalci
toplote, ki so na skupnem odjemnem mestu. Razdelilnik
stroškov je priloga pogodbe med distributerjem in odjemalci
toplote na skupnem odjemnem mestu.
Odjemalec toplote mora distributerja toplote obvestiti
o morebitni spremembi naslova za dostavo računov in drugih podatkov, ki vplivajo na razmerje med distributerjem in
odjemalcem toplote iz pogodbe. Odjemalec toplote mora
poskrbeti, da tudi njegov pravni naslednik vstopi v obstoječo
pogodbo o dobavi toplote. Obvestilo, ki velja od prvega naslednjega obračunskega obdobja, mora vsebovati:
– ime, priimek in naslov sedanjega odjemalca toplote,
– ime, priimek in naslov novega odjemalca toplote,
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
– številko in naslov odjemnega mesta,
– podpisano izjavo novega odjemalca toplote na distributerjevem obrazcu, da vstopa v že sklenjeno razmerje in
– do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti
iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dosedanji odjemalec
toplote.
36. člen
Odpovedni rok oziroma odstop od pogodbe o dobavi
in odjemu toplote je za distributerja in odjemalca toplote
najmanj 90 dni pred ogrevalno sezono.
37. člen
Odstop odjemalca toplote od pogodbe o dobavi in odjemu toplote ni mogoč v primeru:
– zahteve po odstopu od pogodbe s strani posameznega odjemalca toplote na skupnem odjemnem mestu in
– zahteve po odstopu od pogodbe, ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe odjemalec toplote želel ogrevati
z drugim energentom, pa je na določenem območju na podlagi posebnega kogentnega predpisa predpisano daljinsko
ogrevanje kot obvezen način ogrevanja.
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38. člen
V primeru, da odjemalec toplote zaradi sprememb Splošnih pogojev ali Tarifnega sistema ne želi več prejemati
toplote pod navedenimi Splošnimi pogoji, lahko odstopi od
pogodbe o dobavi toplote z odpovednim rokom 45 dni, razen v primerih, ko odstop od pogodbe o dobavi toplote ni
v skladu z določili Splošnih pogojev. Odstopno izjavo od
pogodbe mora podati v roku 30 dni po javni objavi sprememb
Splošnih pogojev ali Tarifnega sistema, sicer se šteje, da se
s spremembami strinja.
10. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH
ODJEMNIH MESTIH
39. člen
Na skupnem odjemnem mestu toplote velja odpoved
od pogodbe le, če jo podajo vsi odjemalci toplote v pisni
obliki, razen v primerih, ko odstop od pogodbe o dobavi
toplote ni v skladu z določili Splošnih pogojev. Če se odjemalci toplote znova odločijo za dobavo toplote na isto
odjemno mesto v roku, ki je krajši od 12 mesecev, morajo
pred priklopom poravnati vse fiksne stroške dobave po
ceniku distributerja toplote, ki bi jih plačevali, če bi toploto
prejemali nepretrgoma.
40. člen
Na odjemnem mestu toplote z enim odjemalcem toplote velja odpoved od pogodbe le, če jo odjemalec toplote
poda v pisni obliki, razen v primerih, ko odstop od pogodbe
o dobavi toplote ni v skladu z določili Splošnih pogojev. Če
se odjemalec toplote znova odloči za dobavo toplote na isto
odjemno mesto v roku, ki je krajši od 12 mesecev, mora pred
priklopom poravnati vse fiksne stroške dobave po ceniku
distributerja toplote, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal
nepretrgoma.
11. STORITEV DOBAVE TOPLOTE
41. člen
Toplota se dobavlja celo leto.
Ogrevalna sezona se prične, ko v jesenskih mesecih
zunanja temperatura ob 21.00 prvič tri dni zaporedoma pade
po 12 °C. Kurilna sezona se konča, ko v pomladnih mesecih zunanja temperatura ob 21.00 prvič trikrat zaporedoma
preseže 12°C. Na zahtevo odjemalcev toplote je lahko kurilna sezona daljša, če lahko dobavitelj toplote to tehnično
zagotovi.
42. člen
Tri dni po začetku ogrevanja morajo biti ogrevani vsi
objekti, ki so priključeni na distribucijsko omrežje in so toplotne naprave odjemalca toplote usposobljene za ogrevanje.
43. člen
Dobava toplote za posebne namene (gradbeno ogrevanje, začasno ogrevanje ipd.) je v času ogrevalne sezone možna le na osnovi predhodnega ogleda o možnosti priključka
in sklenjene pogodbe za dobavo toplote.
12. UGOTAVLJANJE KOLIČIN DOBAVLJENE TOPLOTE
44. člen
Dobavljene količine toplote merimo z merilniki toplotne energije v MWh. V primeru okvare merilnikov toplotne
energije se dobavljena količina toplote izračuna na podlagi
povprečja iz predhodne kurilne sezone.
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45. člen
Merilniki toplotne energije so last distributerja toplote.
Distributer toplote kot lastnik merilnikov toplotne energije
mora zagotoviti, da so merilniki toplotne energije na merilnem
mestu skladno overjeni s predpisom o meroslovnih zahtevah
za merilnike toplotne energije ter da pravilno delujejo.
46. člen
Količina dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople
vode pri posrednem merjenju se določa na podlagi odbitkov
vodomera, ki je nameščen pred sistemom za ogrevanje sanitarne tople vode, ali neposredno s toplotnim števcem na merilnem mestu v toplotni postaji. Pri posredni meritvi so količine
izražene v m3, pri tem velja 1 m3 na 60 °C segrete tople vode
0,077 MWh, med kurilno sezono, oziroma 0,15 MWh, izven
kurilne sezone. Izgube zaradi cirkulacije vode v vrednosti
15 % so upoštevane v ceni za 1 m3. Pri neposredni meritvi
je toplota za ogrevanje sanitarne tople vode izražena v MWh.
Ogrevalna sezona je določena v členu 41.
47. člen
Pri obračunu za nove odjemalce toplote in za dobavo
toplote za posebne namene iz člena 43 se pavšal za plačilo
dobavljene toplote izračuna po formuli QT=P*h*y. Pri tem
pomeni:
QT – dobavljena količina toplote v MWh,
P – priključna moč odjemnega mesta v MW,
h – število ur obratovanja toplotnih naprav odjemalca
toplote s polno priključno močjo in
y – korekcijski faktor:
stanovanja
0,75
poslovni prostori
0,90
preizkusna doba in posebni nameni
1,00
Število ur obratovanja v ogrevalni sezoni za posamezne
mesece je naslednje:
– januar
422
– februar
343
– marec
317
– april
159
– oktober
77
– november
310
– december
412
48. člen
Distributer toplote ugotavlja oziroma določa elemente za
obračun, odjemalec toplote pa jih ima pravico kontrolirati.
49. člen
Količina toplote, ki je dobavljena v ogrevalni sezoni
za posebne namene, se ugotavlja na osnovi predhodnih
meritev in števila dejanskih obratovalnih ur v obračunskem
obdobju.
50. člen
Podatke o dobavljeni toploti zbira distributer toplote,
razen če se v pogodbi odjemalec in distributer toplote ne
dogovorita drugače.
51. člen
Če odjemalec toplote ne poravna pravočasno svojih
obveznosti za dobavljeno toploto, mu distributer toplote zaračuna zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do
dneva plačila.
13. REKLAMACIJE

mira:

52. člen
Odjemalec toplote lahko pri distributerju toplote rekla-
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1. količino in kvaliteto dobavljene toplote,
2. obračun toplotne energije,
3. nepravilno delovanje merilnikov toplotne energije in
4. zastoje ter okvare pri dobavi toplote.
Reklamacije mora odjemalec toplote vložiti pisni obliki.
53. člen
Reklamacije za točke 1, 2 in 3 iz člena 52 lahko prijavi
izključno le pooblaščena oseba (hišnik, predstavnik lastnikov,
posamezni lastniki) v pisni obliki. Reklamacije drugih oseb se
upoštevajo le v primeru okvar in zastojev pri dobavi toplote,
ki zahtevajo takojšen poseg (točka 4 iz člena 52).
54. člen
Reklamacije zaradi zastoja in motenj pri dobavi toplote
mora distributer toplote odpraviti v najkrajšem možnem času.
V primeru zastojev ali okvar se ne upoštevajo odbitki pri
obračunu dobavljene toplote za čas, ki je krajši od 48 ur. Kot
začetek časa 48-ih ur se šteje, ko je bila reklamacija o zastoju
ali okvari pri dobavi toplote sporočena distributerju toplote.
55. člen
Pisno reklamacijo, ki se nanaša na obračun ali količino
dobavljene toplote, mora pooblaščena oseba odjemalcev
toplote sporočiti v roku 8 dni po prejemu računa. Distributer
toplote je dolžan odgovoriti na reklamacijo v roku 8-ih dni.
Reklamacija ne odloži roka plačila računa. Če se ugotovi, da
je obračun napačen, je distributer toplote dolžan vrniti preveč
plačano vsoto odjemalcu toplote v roku 15-tih dni od dneva,
ko je bilo ugotovljeno, da je reklamacija upravičena.
56. člen
Reklamacije zaradi nepravilnega delovanja merilnikov
toplotne energije na odjemnem mestu rešuje pooblaščena
strokovna organizacija. Stroški preizkusa bremenijo prijavitelja reklamacije, če se ob preizkusu ugotovi, da merilniki
toplotne energije pravilno delujejo. V nasprotnem primeru
stroški bremenijo distributerja toplote.
57. člen
Če preizkus merilnika toplotne energije pokaže odstopanje od predpisanega, se korigirajo prevzete količine dobavljene toplote za tisto obdobje, za katero se dokazano
odstopanje nanaša, vendar največ za zadnje tri mesece pred
ugotovitvijo odstopanja.
14. NEUPRAVIČEN ODJEM
58. člen
Za neupravičen odjem toplote se šteje vsaka poraba
toplote, ki ni prijavljena in merjena pri distributerju toplote
oziroma za katero odjemalec toplote ni pridobil soglasja
distributerja toplote. Za nekontroliran odjem toplote se šteje
tudi, če odjemalec toplote, ki je pridobil soglasje distributerja
toplote za odjem toplote in ki ima sklenjeno pogodbo o dobavi toplote, namerno vpliva na merilnike toplotne energije v
škodo distributerja toplote ali če odjemalec toplote dobavitelju
toplote ne omogoči odčitavanja dobavljene toplote.
59. člen
Odjemalec toplote mora prijaviti dobavljeno toploto tudi,
če ne prejme računa za dobavljeno toploto v roku dveh
mesecev.
60. člen
Vsak neupravičen in nekontroliran odjem toplote bo
distributer toplote prijavil organom pregona.
V primerih neupravičenega in nekontroliranega odjema
je distributer upravičen zaračunati že porabljeno toploto na
način, ki velja v primeru okvare merilne naprave toplotne
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energije, povečan za 100%. Do izpolnitve vseh pogojev za
priključitev na omrežje lahko distributer prekine z dobavo
toplote ali pa jo zaračunava še naprej 100% dražje.
V primerih neupravičenega in nekontroliranega odjema toplote je distributer toplote upravičen tudi do povračila
nastale škode in stroškov, ki presegajo znesek iz drugega
odstavka tega člena.
15. PREKINITEV DOBAVE TOPLOTE
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16. KONČNE DOLOČBE
66. člen
Splošni pogoji pričnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. S tem dnem prenehajo
veljati Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Nova Gorica, ki so
bili objavljeni v Uradnem glasilu št. 3 z dne 25. 2. 1985.
Nova Gorica, dne 18. maja 2006

61. člen
Distributer toplote prekine dobavo toplote po predhodnem 5-dnevnem pisnem obvestilu. V nujnih primerih oziroma primerih višje sile pa brez predhodnega obvestila.
62. člen
Distributer toplote prekine dobavo toplote po 5-dnevnem predhodnem pisnem obvestilu v naslednjih primerih:
– če odjemalec toplote moti dobavo toplote drugim odjemalcem toplote,
– če odjemalec toplote ne omogoča distributerju toplote
varnega vstopa in dela v prostoru, kjer so toplotne naprave
distributerja toplote ali merilniki toplotne energije,
– če odjemalec toplote tudi po 30-ih dneh od pisnega
obvestila distributerja toplote ne poravna zapadlih obveznosti
do distributerja toplote,
– če odjemalec toplote pisno ne obvesti distributerja toplote o vseh spremembah na priključku in toplotnih napravah
odjemalca toplote,
– če odjemalec toplote pisno ne obvesti distributerja
toplote o lastninskih in statusnih spremembah, ki vplivajo na
razmere med odjemalcem in distributerjem toplote,
– če odjemalec toplote preprodaja dobavljeno toplotno
energijo,
– če odjemalec toplote ne vzdržuje svojih toplotnih naprav, tako da ne zagotavlja nemoteno dobavo toplote in
– če v primeru pomanjkanja toplote ne upošteva odredbo o omejevanju odvzema toplote.
63. člen
Distributer toplote prekine dobavo toplote takoj brez
predhodnega obvestila:
– če odjemalec toplote poškoduje svoje ali distributerjeve toplotne naprave, tako da je ogrožena redna dobava
toplotne energije,
– če odjemalec toplote odvzame toploto brez distributerjevega soglasja,
– če odjemalec toplote posega v merilnike toplotne
energije ali odstrani plombe s hišnih postaj.
64. člen
Ponovna dobava toplote po prekinitvi se prične po odpravi razloga prekinitve dobave toplote in po poravnavi vseh
nastalih stroškov.
65. člen
Distributer toplote mora odjemalca toplote v zimskih
mesecih obvezno ponovno priključiti v 24 urah od zahteve,
če odjemalec toplote, ki odjema toploto za potrebe gospodinjstva, pri distributerju toplote v dveh dneh po izvedeni
prekinitvi dobave toplote zahteva ponovno priključitev in izkaže, da bi mu zaradi prekinitve dobave toplote lahko nastala
nevarnost za življenje ali zdravje in da si iz razlogov, ki niso
na njegovi strani, ni mogel zagotoviti drugega načina ogrevanja. V kolikor odjemalec toplote v navedenem roku tega ne
izkaže, distributer toplote šteje, da nevarnost ne obstaja.
Distributer toplote mora odjemalca toplote v zimskih
mesecih s predhodnim 5-dnevnim pisnim obvestilom opozoriti o bodoči prekinitvi, da si v času prekinitve dobave toplote
zagotovi drug način ogrevanja.

Direktor
Gojmir Mozetič l.r.

NOVO MESTO
2607.

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega
lokacijskega načrta Gabrje

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) ter na
podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 68/01, 44/02 in 72/05) je župan Mestne občine Novo mesto po izvedeni 2. prostorski konferenci dne 10. 5. 2006 pred
javno razgrnitvijo predloga občinskega lokacijskega načrta
Gabrje dne 6. 6. 2006 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga občinskega
lokacijskega načrta Gabrje
1. člen
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta Gabrje.
2. člen
Predlog prostorskega akta ureja naselje Gabrje na območju obstoječe pozidave in plansko opredeljenih ureditev
na osnovi programske zasnove ureditvenega načrta Gabrje,
izdelane v okviru Programskih zasnov prostorsko izvedbenih
načrtov – sestavina Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v
letih 1986–2001, dopolnitev 2001/2 (za zunajmestni prostor
Mestne občine Novo mesto), Uradni list RS, št. 97/03.
Namen urejanja je revitalizacija naselja v lokalno oskrbno-storitveno središče v skladu z usmeritvami prostorskega
razvoja in aktiviranjem možnosti prostorskega razvoja iz strokovnih podlag.
Območje občinskega lokacijskega načrta Gabrje je velikosti 21,66 ha.
3. člen
Predlog prostorskega akta bo javno razgrnjen v času od
21. 6. 2006 do 21. 7. 2006 v prostorih Mestne občine Novo
mesto, Novi trg 6, III. nadstropje. V sklopu javne razgrnitve bo
organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 5. 7. 2006,
v Kulturnem domu Gabrje, Gomile 10, Gabrje, ob 17.00 uri.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v
času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe,
mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo
na naslov: Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, oziroma jih podajo ustno
na zapisnik na javni obravnavi.

Uradni list Republike Slovenije
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji
dan razgrnitve.
Šifra: 350-05-6/2004
Novo mesto, dne 6. junija 2006

Št.

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga občinskega
lokacijskega načrta Brusnice
1. člen
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta Brusnice.
2. člen
Predlog občinskega lokacijskega načrta prostorsko ureja naselje na območju obstoječe pozidave in plansko opredeljenih ureditev na osnovi programske zasnove v vsebinah,
ki zagotavljajo realizacijo predvidenih ukrepov in so bile
narejene v okviru Programskih zasnov prostorsko izvedbenih načrtov – sestavina Sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v
letih 1986–2001, dopolnitev 2001/2 (za zunajmestni prostor
Mestne občine novo mesto), Uradni list RS, št. 97/03.
Namen urejanja prostora je revitalizacija in manjša širitev naselja v lokalno oskrbno-storitveno središče v skladu z
usmeritvami prostorskega razvoja in aktiviranjem možnosti
prostorskega razvoja iz strokovnih podlag.
Območje OLN Brusnice je velikosti 21 ha.
3. člen
Predlog prostorskega akta bo javno razgrnjen v času od
21. 6. 2006 do 21. 7. 2006 v prostorih Mestne občine Novo
mesto, Novi trg 6, III. nadstropje, ter v prostorih krajevne
skupnosti Brusnice, v stari šoli nad gostilno Kaval, Velike
Brusnice 13. V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna
obravnava, ki bo v torek, dne 4. 7. 2006, v prostorih krajevne
skupnosti Brusnice, Velike Brusnice 13, ob 17.00 uri.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v
času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe,
mnenja in predloge na obeh krajih javne razgrnitve ali pa
jih pošljejo na naslov: Mestna občina Novo mesto, Oddelek
za prostor, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, oziroma jih
podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi.

6687

Šifra: 350-05-7/2004
Novo mesto, dne 6. junija 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

POSTOJNA

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega
lokacijskega načrta Brusnice

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) ter na
podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 68/01, 44/02 in 72/05) je župan Mestne občine Novo mesto po izvedeni 2. prostorski konferenci dne 15. 3. 2006 pred
javno razgrnitvijo predloga občinskega lokacijskega načrta
Brusnice dne 6. 6. 2006 sprejel

Stran

Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji
dan razgrnitve.

Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

2608.
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2609.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Postojna

Na podlagi 18. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06
– odločba US), 16. in 96. člena Statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je
Občinski svet občine Postojna na 29. seji dne 30. 5. 2006
sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Postojna
1. člen
V Statutu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96,
68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) se v prvem odstavku 56. člena
spremeni prvi stavek tako, da se glasi: »Na območju občine
je ustanovljenih 13 krajevnih skupnosti, ki obsegajo naslednja območja:«.
2. člen
V prvem odstavku 56. člena se spremeni 8. točka tako,
da se glasi: »Krajevna skupnost Prestranek, s sedežem v
Prestranku, ki zajema naselja Grobišče, Koče, Matenja vas,
Orehek, Prestranek, Rakitnik in Žeje.«
Za 12. točko se doda 13. točka z naslednjim besedilom:
»13. Krajevna skupnost Slavina, s sedežem v Slavini, ki zajema naselje Slavina«.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-1/05-3
Postojna, dne 30. maja 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2610.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o določitvi območij krajevnih skupnostih v
Občini Postojna

Na podlagi 16. in 56. člena Statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je
Občinski svet Občine Postojna na 29. seji dne 30. 5. 2006
sprejel

Stran
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
območij krajevnih skupnostih v Občini Postojna

Uradni list Republike Slovenije
teku treh mesecev po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 35205-16/2005
Postojna, dne 30. maja 2006

1. člen
V Odloku o določitvi območij krajevnih skupnosti v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 35/96) se spremeni 10. člen
tako, da se glasi:
»Krajevna skupnost Prestranek zajema naselja Grobišče, Koče, Matenja vas, Orehek, Prestranek, Rakitnik in
Žeje.«

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2612.

2. člen
Za 10. členom se doda 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Krajevna skupnost Slavina zajema naselje Slavina.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2006-1
Postojna, dne 30. maja 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2611.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
opravljanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo v
KS Razdrto

Na podlagi 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 3. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna
(Uradni list RS, št. 27/96, 51/97, 37/98 in 96/99) ter 16., 60.,
61. in 62. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št.
1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet Občine
Postojna na 29. seji dne 30. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o opravljanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo
v KS Razdrto
1. člen
V Odloku o opravljanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo
v KS Razdrto (Uradni list RS, št. 10/06) se spremeni 4. člen
tako, da se glasi:
»KS Razdrto je dolžna v roku 6 mesecev od objave
tega odloka v Uradnem listu RS urediti sistem za oskrbo s
pitno vodo tako, da bo tehnična opremljenost zagotavljala
oskrbo s pitno vodo v skladu z veljavnimi predpisi, standardi
in normativi, ter zagotavljati opravljanje dejavnosti s pravno
ali fizično osebo, ki izpolnjuje predpisane organizacijske,
kadrovske, tehnične in druge standarde in normative za
opravljanje dejavnosti.
Dejavnost izvajanja javne službe lahko opravlja tudi več
izvajalcev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po pre-

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o določitvi števila članov sveta KS in volilnih
enot v krajevnih skupnostih Občine Postojna

Na podlagi 57. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet
Občine Postojna na 29. seji dne 30. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
števila članov sveta KS in volilnih enot
v krajevnih skupnostih Občine Postojna
1. člen
V Sklepu o določitvi števila članov sveta KS in volilnih
enot v krajevnih skupnostih Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 59/98) se spremeni 8. točka tako, da se glasi:
»Svet krajevne skupnosti Prestranek ima deset članov.
Za volitve članov sveta se določijo tri volilne enote.
1. volilna enota obsega naslednja območja naselij: Matenja vas, Grobišče, Rakitnik.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja: Orehek.
V 2. volilni enoti se voli en član sveta.
3. volilna enota obsega naslednja območja naselij: Prestranek, Koče, Žeje.
V 3. volilni enoti se voli šest članov sveta.«

nov.

2. člen
Za 12. točko se doda 13. točka, ki se glasi:
»13. Svet krajevne skupnosti Slavina ima sedem čla-

Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki
zajema območje naselja: Slavina.«
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-07-1/2005
Postojna, dne 30. maja 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2613.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Postojna za leto 2004

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98
in 66/99) je Občinski svet Občine Postojna na 25. seji dne
8. 11. 2005 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
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Stran
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ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Postojna
za leto 2004

B) Račun finančnih terjatev in naložb v tisoč SIT:
1. Prejemki
5.990
2. Izdatki
6. 043
3. Primanjkljaj
– 53

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Postojna
za leto 2004, ki izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov v tisoč SIT:
1. Prihodki
1.794.995
2. Odhodki
1.907.440
3. Primanjkljaj
–112.445

C) Račun financiranja v tisoč SIT:
1. Zadolževanje
2. Odplačevanje dolga
3. Neto odplačilo dolga
4. Povečanje sredstev na računih

B) Račun finančnih terjatev in naložb v tisoč SIT:
1. Prejemki
5.378
2. Izdatki
837
3. Presežek
+ 4.541
C) Račun financiranja v tisoč SIT:
1. Zadolževanje
2. Odplačevanje dolga
3. Neto zadolževanje
4. Povečanje sredstev na računih

125.842
15.850
–109.992
+ 2.088

2. člen
Povečanje sredstev na računih iz 1. člena tega odloka povečuje stanje neporabljenih sredstev iz preteklih let.
Tako se izkazuje po zaključnem računu za leto 2004 stanje
neporabljenih sredstev na računih proračuna v višini 17.715
tisoč SIT in se prenese za kritje odhodkov proračuna za leto
2005.
3. člen
Stanje neporabljenih sredstev rezervnega sklada se po
zaključnem računu za leto 2004 izkazuje v višini 4.896 tisoč
SIT in se prenese v leto 2005.

2. člen
Povečanje sredstev na računih iz 1. člena tega odloka
povečuje stanje neporabljenih sredstev iz preteklih let. Tako
se izkazuje po zaključnem računu za leto 2005 stanje neporabljenih sredstev na računih proračuna v višini 107.953
tisoč SIT in se prenese za kritje odhodkov proračuna za leto
2006.
3. člen
Stanje neporabljenih sredstev rezervnega sklada se po
zaključnem računu za leto 2004 izkazuje v višini 2.424 tisoč
SIT in se prenese v leto 2006.
4. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40301-12/2004-1
Postojna, dne 30. maja 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

4. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-3/2004-1
Postojna, dne 8. novembra 2005
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2614.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Postojna za leto 2005

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98
in 66/99) je Občinski svet Občine Postojna na 29. seji dne
30. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Postojna
za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Postojna
za leto 2005, ki izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov v tisoč SIT:
1. Prihodki
2.189.278
2. Odhodki
2.055.026
3. Presežek
134.252

0
46.433
– 46.433
+ 87.766

SVETA ANA
2615.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občina
Sveta Ana za leto 2005

Na podlagi 29., 33. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
59/99, 70/00 in 51/02), 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena
Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01)
je Občinski svet Občine Sveta Ana na 22. redni seji dne 2. 6.
2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občina Sveta
Ana za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
občine Sveta Ana za leto 2005, ki zajema bilanco prihodkov
in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin
kontov naslednje (v tisočih SIT):

Stran
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A.
Konto

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
705 Davki na mednarodno trgovino in transakcije
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)

70

71

72

73

74

II.
40

41

42
43

III.

B)
IV.

75

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

Uradni list Republike Slovenije
Znesek v
tisočih
SIT
318.627
118.970
83918
60.947
10.494
12.477
–
–
35.052
6.059
429
411
18.347
9.806
12.967
–
–
12.967
–
–
–
186.690
186.690
232.113
76.035
18.177
2.876
54.044
938
–
100.855
5.821
22.432

V.
44

VI.

C)
VII.
50
VIII.
55
IX.

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-VII)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2005

4400
86.514

1.286
1.286

–

–
–
–

–

–
–
–
7.569
7.569
7.569
136.533

3. člen
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2005 znaša
136.533 tisoč SIT in se nameni za poplačilo obveznosti iz
leta 2005, ki zapadejo v letu 2006, ostanek pa se prenese v
proračun 2006.

4. člen
Sredstva proračunske rezerve Občine Sveta Ana (rezer
vacija za naravne nesreče) se prenesejo v leto 2006.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 41009-01/2006
Sveta Ana, dne 2. junija 2006

5.105
67.497
–
49.723
49.723
5.500
1100

1.286
–
–

Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l.r.

2616.

Odlok o dodelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32-1350/93), 4. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 99/99), 2. člena Odloka o načinu opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 52/05) in 15. člena
Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01)
je Občinski svet Občine Sveta Ana na 22. redni seji dne 2. 6.
2006 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o dodelitvi koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
v Občini Sveta Ana
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Sveta Ana (v nadaljevanju: javna služba).
II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Predmet koncesije je opravljanje gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki, v skladu s Strateškimi usmeritvami Republike Slovenije za ravnanje z odpadki
ter drugimi republiškimi predpisi in predpisi Občine Sveta
Ana, ki nudi naslednje storitve (v nadaljevanju: Občina):
– zbiranje ostankov komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji teh odpadkov prepuščajo na prevzemnih mestih za
ostanke komunalnih odpadkov,
– zbiranje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji teh odpadkov prepuščajo na prevzemnih mestih ločenih frakcij, v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru,
– zbiranje ločenih frakcij, ki nastajajo v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih, na prevzemnih mestih,
– zbiranje kosovnih odpadkov, ki jih povzročitelji teh
odpadkov prepuščajo na prevzemnih mestih za kosovne
odpadke in zbirnem centru,
– občasno zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnih
mestih za kosovne odpadke, kjer po vnaprej dogovorjenem
urniku povzročitelji kosovnih odpadkov prepuščajo te odpadke,
– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji teh
odpadkov oddajajo v zbiralnicah nevarnih frakcij, premičnih
zbiralnicah nevarnih frakcij in zbirnem centru,
– prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu
in vsebuje nevarne snovi ter jo povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru,
– nabava zabojnikov, v katerih povzročitelji komunalnih
odpadkov prepuščajo ostanke komunalnih odpadkov,
– nabava in prodaja tipiziranih vrečk za prepuščanje
ostankov komunalnih odpadkov,
– nabava in vzdrževanje zabojnikov za prepuščanje
ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij,
– oddajanje prevzetih komunalnih odpadkov za obdelavo, predelavo in odstranjevanje,
– izdelava programov zbiranja ostankov komunalnih
odpadkov, ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih
frakcij,
– obračun storitev javne službe uporabnikom teh storitev,
– vodenje registra prevzemnih mest komunalnih odpadkov in
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o
zbranih komunalnih odpadkih po predpisih na področju ravnanja z odpadki (letna poročila).
3. člen
Posamezne storitve iz 2. člena tega odloka, ob upoštevanju standardov in normativov, veljavnih za to področje, se
opravljajo v naslednjem obsegu:
– zbiranje ostankov komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih: 26-krat/letno,
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– zbiranje ločenih frakcij na prevzemnih mestih in zbiralnicah ločenih frakcij: 12-krat/letno,
– zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih:
1-krat/letno,
– prevzemanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah
nevarnih frakcij: 1-krat/letno,
– prevzemanje komunalnih odpadkov v zbirnem centru:
prosto, glede na obratovalni čas zbirnega centra.
V primeru, da se bistveno spremenijo normativi in
standardi za to področje, je koncesionar dolžan predlog
sprememb in dopolnitev programa ravnanja s posameznimi
vrstami komunalnih odpadkov, predložiti občinskemu svetu,
najkasneje v 30 dneh po nastanku teh sprememb.
III. KONCEDENT IN KONCESIONAR
4. člen
Koncedent po tem odloku je Občina Sv. Ana (v nadaljevanju: občina).
Koncesionar je izvajalec javne službe, ki ga izbere koncedent na podlagi zakona in drugih predpisov za opravljanje
te javne službe (v nadaljevanju: koncesionar).
IV. OBMOČJE OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Koncesija za opravljanje javne službe se dodeli za območje celotne občine.
Javno službo praviloma opravlja en izvajalec (v nadaljevanju: koncesionar), ki ima na podlagi koncesijske pogodbe
na celotnem območju občine izključno pravico in dolžnost
opravljati javno službo, v skladu z zakoni ali predpisi, ki urejajo področje te javne službe.
V. UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER RAZMERJA DO NJIH
6. člen
Uporabniki storitev javne službe so vse pravne in fizične
osebe v občini, pri katerih nastajajo komunalni ter njim podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti.
7. člen
Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje komunalnih odpadkov in njim podobnimi odpadki iz industrije, obrti
in storitvenimi dejavnostmi obvezna.
Povzročitelji odpadkov so naročniki in uporabniki storitev javne službe, ki za opravljanje teh storitev plačujejo
koncesionarju, stroške na podlagi veljavnih cenikov.
8. člen
Uporabnik storitev ima pravico opozoriti izvajalca javne
službe na kvaliteto opravljenih storitev javne službe, oblikovati predloge in pobude za boljše ter učinkovitejše opravljanje.
Koncesionar je dolžan uporabniku pisno odgovoriti v
roku 30 dni, od prejema opozorila, predloga ali pobude.
VI. POGOJI ZA DODELITEV KONCESIJE
9. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je v registriran za dejavnost, ki je predmet koncesije, ali je vpisan v register samostojnih podjetnikov oziroma
ima obrtno dovoljenje,
– da ima dovoljenje Ministrstva za okolje, prostor in
energijo za opravljanje dejavnosti v skladu s Pravilnikom o
ravnanju z odpadki,
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– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na
področju javne službe,
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih priprav in
– da ima standard za kakovost storitev ISO 9001,
– da izpolnjuje druge s predpisi določene pogoje.
10. člen
Koncesionar s svojo dejavnostjo ne sme dodatno obremenjevati okolja.
11. člen
Za koncesionarja lahko posamezna dela oziroma storitve v okviru javne službe opravlja oseba, ki ni zaposlena
pri njem, ali podizvajalec, če izpolnjuje z zakonom določene
pogoje za opravljanje te javne službe.
VII. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
12. člen
Koncesionar se zavezuje, da bo opravljal javno službo v
skladu s predpisi za to področje in jo stalno dalje razvijal ter
dopolnjeval v skladu s spremembami teh predpisov in prilagajal rastočim potrebam na celotnem območju občine.
13. člen
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske
pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti za:
– škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim
opravljanjem javne službe, in
– škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine.
14. člen
Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka opravlja še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske
javne službe.
Koncesionar, ki opravlja javno službo tudi na območju
drugih lokalnih skupnosti, mora v okviru ločenega računovodstva za potrebe javne službe posebej evidentirati račune za
storitve, opravljene na območju občine.
15. člen
Koncesionar je dolžan do 31. marca tekočega leta podati občini letno poročilo o opravljenih storitvah za preteklo
leto.
VIII. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
16. člen
Koncedent pooblašča koncesionarja, da v njegovem
imenu opravlja javno službo.
Za vzpostavitev registra prevzemnih mest komunalnih
odpadkov koncedent posreduje koncesionarju seznam vseh
gospodinjstev v občini.
IX. SPLOŠNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE JAVNE
SLUŽBE IN UPORABA JAVNIH DOBRIN, KI SE Z NJO
ZAGOTAVLJAJO
17. člen
Pred začetkom opravljanja javne službe morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
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– registracija koncesionarja,
– vpis koncesionarja v evidenco zbiralcev in odstranjevalcev,
– dokazilo o tehničnih sredstvih za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti kadrov,
– določeno in zagotovljeno mesto za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– sklenitev koncesijske pogodbe,
– sklenitev pogodb s posredniki in predelovalci komunalnih odpadkov za prevzem posameznih vrst komunalnih
odpadkov v obdelavo in predelavo.
18. člen
Z opravljanjem javne službe se zagotavlja prevzemanje
komunalnih odpadkov in njihovo prepuščanje v postopke
obdelav, predelav ter odstranjevanja. Z uvajanjem postopkov
obdelav, predelav in odstranjevanja se omogoča količinsko
zmanjševanje odpadkov za odlaganje ter izkoriščanje snovne
in energetske vrednosti odpadkov.
X. POSTOPEK ZA IZBIRO KONCESIONARJA IN ORGAN,
KI OPRAVI IZBIRO
19. člen
Koncesionarja pridobi občina na podlagi vloge o zainteresiranosti, brez javnega razpisa.
Vloga o zainteresiranosti mora vsebovati vse elemente,
potrebne za določitev vsebine koncesijskega akta.
20. člen
Koncesijski akt sprejme Občinski svet.
21. člen
O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z odločbo.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O
pritožbi odloča župan.
XI. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA TER NAČIN
NJEGOVEGA PREPREČEVANJA
22. člen
Medsebojna razmerja med občino in koncesionarjem se
uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu občine župan.
Soglasje k koncesijski pogodbi poda občinski svet.
XII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
23. člen
Začetek koncesije: takoj po podpisu koncesijske pogodbe.
Čas trajanje koncesije: za največ 10 let.
XIII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
24. člen
Koncesionar si zagotavlja plačilo javne službe z zaračunavanjem opravljenih storitev uporabnikom teh storitev, iz
proračuna občine ter drugih virov.
25. člen
Cene storitev za opravljanje javne službe iz 2. člena
tega odloka morajo biti oblikovane v skladu s predpisi, ki
veljajo za to področje.
Cene storitev na predlog župana potrdi občinski svet.
Cenik storitev je sestavni del koncesijske pogodbe.

Uradni list Republike Slovenije
XIV. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA ALI NAČIN
PLAČILA ODŠKODNINE ZA IZVRŠEVANJE JAVNE
SLUŽBE OZIROMA VARŠČINE
26. člen
Plačilo koncesionarja za opravljanje javne službe se ne
predvideva.
XV. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
27. člen
Nadzor nad opravljanjem javne službe opravljajo pristojne občinske službe ter inšpekcijske službe.
Občina lahko za posamezna strokovna in druga opravila v zvezi z nadzorom pooblasti ustrezno strokovno službo,
zavod oziroma drugo ustrezno institucijo.
28. člen
Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora
koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter
omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.
29. člen
Občina izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora
potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času
koncesionarja.
Občina lahko iz utemeljenih razlogov izvrši tudi nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in občine oziroma pooblaščenec Občine.
XVI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
30. člen
Koncesijsko razmerje lahko preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne
službe v režijo in
– z odkupom koncesije v soglasju z občino.
Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja pravne osebe, ki je imela koncesijo oziroma izbrisom fizične osebe,
ki je imela koncesijo, iz ustreznega vpisnika ali registra.
31. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po poteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas, in
– z razdrtjem.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju
se določijo v koncesijski pogodbi.
32. člen
Občina lahko koncesionarju odvzame ali razdre koncesijo v primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih
ponavljajočih se ali neodpravljenih koncesijskih kršitev.
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi
utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.
33. člen
Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
– nepravočasen začetek opravljanja javne službe glede
na rok, določen s koncesijsko pogodbo,
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– ponavljajoče se neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
– neposredno opravljanje del ali storitev preko oseb, ki
ne izpolnjujejo pogojev iz 9. člena tega odloka,
– ponavljajoče se neizpolnjevanje veljavnih tehničnih,
strokovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov ter normativov za to dejavnost,
– hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega ter nepopolnega ali nestrokovnega opravljanja javne službe, zaradi
česar pride do večje ogroženosti varnosti ljudi in premoženja,
ne glede na to, ali so posledice nastopile ali ne,
– angažiranje podizvajalcev brez soglasja občine,
– uporaba cen, ki so drugačne, od določenih s koncesijsko pogodbo oziroma določenih s sklepom pristojnega
občinskega organa,
– opustitev sklenitve zavarovanja po 13. členu tega odloka,
– drugi primeri kršitev, določeni s tem odlokom ali s
koncesijsko pogodbo.
34. člen
Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih
je možen odvzem koncesije, so:
– občasno nespoštovanje veljavnih tehničnih, strokovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov ter
normativov za dejavnost,
– opuščanje opravljanja javne službe na posameznih
območjih ali na posameznih pomembnejših objektih,
– nepopolno vodenje registra prevzemnih mest,
– drugi primeri, neposredno določeni s tem odlokom ali
koncesijsko pogodbo.
Odvzem koncesije v primerih iz prvega odstavka tega
člena je možen, če je občina na konkretno kršitev koncesionarja predhodno pisno opozorila, mu postavila rok za
odpravo morebitnih posledic kršitev in mu pri tem zagrozila
z odvzemom koncesije.
35. člen
Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo
izda občina.
36. člen
Koncesionar je dolžan nemudoma obvestiti občino o
spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev koncesijske pogodbe.
Koncesionar je dolžan obvestiti občino o vsaki statusni
spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture. Če
koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi
sprememb prizadet interes občine ali če so zaradi sprememb
bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko občina odvzame koncesijo.
37. člen
Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog
ali način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov. Zato lahko
občina opravljanje javne službe do ponovne ureditve razmer v skladu s tem odlokom prevzame v režijo s tem, da je
dotedanji koncesionar do ponovne ureditve razmer dolžan
občini na njeno zahtevo omogočiti uporabo svojih delovnih
priprav in kadra.
XVII. IZVAJANJE KONCESIJE V PRIMERU VIŠJE SILE
38. člen
Kot višja sila se razumejo izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so
zunaj volje strank. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, vojne ali ukrepi oblasti,
pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali
sistemskega značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni
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možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na
način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z
opravljanjem javne službe, občina pa je dolžna koncesionarju
na ustrezen način povrniti morebitne nastale stroške, ki nastajajo v teh pogojih.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
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38/02,112/02, 22/04, 43/04, 69/04) se 1. člen spremeni tako,
da se glasi:
»Cene programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica,
katerega ustanovitelj je Občina Škofljica, znašajo mesečno
na otroka po posameznih programih:
1. starostna skupina: 99.474,00 SIT,
2. starostna skupina: 72.457,00 SIT.«.

XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem občine. V
izjemnih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo, lahko
koncesionar ob izrecnem soglasju občine sklene z drugim
usposobljenim izvajalcem storitve javne službe pogodbo o
vzajemni pomoči, v okviru katere lahko podizvajalec opravlja
posamezne storitve na območju občine.
Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne
službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do občine
in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem, nastopati v svojem
imenu.

no.«.

2. člen
Sedmi člen se spremeni tako, da se glasi:
»Cena zdravstvene rezervacije znaša 550.00 SIT dnev-

3. člen
Sklep se uporablja od 1. 6. 2006 dalje, veljati pa začne
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2006
Škofljica, dne 31. maja 2006

40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsa
tista določila Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na
območju Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 58-2742/95),
ki se nanašajo na območje Občine Sveta Ana.

Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l.r.

41. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35206-006/2004
Sveta Ana, dne 2. junija 2006
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l.r.

ŠKOFLJICA
2617.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
Osnovna šola in vrtec Škofljica

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96,
44/00, 78/03, 113/03 in 72/05), Pravilnika o plačilih staršev
za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98,
84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06)
in 7. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99,
103/00, 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 29. redni
seji dne 30. maja 2006 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
cen programov predšolske vzgoje v Javnem
vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola
in vrtec Škofljica
1. člen
V sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in
vrtec Škofljica (Uradni list RS, št. 98/99, 9/01, 49/01, 108/01,

ŠMARTNO PRI LITIJI
2618.

Odlok o programu opremljanja za območje
individualne gradnje na obrobju osrednje
urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – del

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK1), Zakona o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS,
št. 102/04, 14/05 – popr.), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05),
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05), Pravilnika o vsebini, obliki in
načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter
vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04),
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika
Kostrevnica – del v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 44/06) in 7. člena Statuta Občine Šmartno
pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 28. redni seji dne
29. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja za območje
individualne gradnje na obrobju osrednje urbane
aglomeracije Velika Kostrevnica – del
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se določi Program opremljanja stavbnih
zemljišč za gradnjo na območju individualne gradnje na obrobju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – del in
podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
(1) Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo plačati sorazmerni del
komunalnega prispevka Občini Šmartno pri Litiji ali skleniti z
Občino Šmartno pri Litiji urbanistično pogodbo za izgradnjo
komunalne infrastrukture.
(2) Investitor mora infrastrukturo zgraditi, zanjo pridobiti
uporabno dovoljenje in jo predati Občini Šmartno pri Litiji.
(3) Osnova za odmerno odločbo je Program opremljanja
stavbnih zemljišč za gradnjo na območju individualne gradnje
na obrobju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica
– del, ki ga je izdelalo podjetje MATRIKA, Andrej Novak s.p.,
Paradiž 3, Trebnje, z datumom marec 2006.

Obračunsko območje
Obračunsko območje 1 (brez DDV)
Obračunsko območje 2 (brez DDV)
Obračunsko območje 3 (brez DDV)
Skupaj 1+2+3 (brez DDV)

6695

Komunalni prispevek

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

Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

VIDEM

A.

70

71

72
73
74

78

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Videm za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99,
117/00, 109/01, 93/02 in 13/03) in proračuna Občine Videm
za leto 2006 (Uradni list RS, št. 121/05) je Občinski svet Občine Videm na 30. redni seji z dne 30. 5. 2006 sprejel

1.327,83 EUR
1.337,11 EUR
1.300,22 EUR
3.965,16 EUR

1. člen
Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2006 se v
2. členu spremeni tako, da se glasi:

Šifra: 352-03/2004
Šmartno pri Litiji, 29. maja 2006

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Videm za leto 2006

Stran

(4) Program opremljanja je na vpogled na občini Šmartno pri Litiji.
(5) Podlage in podrobnejša merila za izračun komunalnega prispevka:
– Obračunsko območje 1 je gradbena parcela velikosti
638,43 m2 na parcelnih številkah 1329/2 in 1335/3, k.o. Liberga z objektom 1, neto tlorisne površine 211,60 m2.
– Obračunsko območje 2 je gradbena parcela velikosti
867,38 m2 na parcelnih številkah 1329/3 in 1335/4, k.o. Liberga z objektom 2, neto tlorisne površine 213,08 m2.
– Obračunsko območje 3 je gradbena parcela velikosti
959,40 m2 na parcelni številki 1335/6, k.o. Liberga z objektom 3, neto tlorisne površine 207,20 m2.
– Obračunski stroški investicije za vso komunalno infrastrukturo so prikazani v spodnji razpredelnici:

318.200,63 SIT
320.426,23 SIT
311.583,98 SIT
950.210,84 SIT

(6) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka na
območju lokacijskega načrta individualne gradnje na obrobju
osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica je v celoti
investitor gradnje objektov na obračunskem območju.
(7) Morebitna lastna vlaganja morajo zavezanci pred
končnim obračunom dokazati na Občini Šmartno pri Litiji. Lastna sredstva se odštejejo od skupnega zneska komunalnega
prispevka zavezanca.
(8) Izhodiščni stroški se indeksirajo s povprečnim letnim
indeksom, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru
GZS, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja.«

2619.
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40

41

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
780 Predpristopna sredstva iz EU
782 Prejeta sred.iz pror. EU za strukturno
politiko
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

v 000 SIT
883.276
334.282
254.849
200.163
24.028
25.658
79.433
13.277
2.299
1.047
18.000
44.810
30.000
0
490.658
490.658
28.336
8.394
19.942
944.676
244.529
56.545
9.539
178.085
360
0
242.569
5.581

Stran

42
43

B.

75

44

C.
50

55
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411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračun.
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANKLJAJ) (I. – II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX.)

Uradni list Republike Slovenije
151.660
23.786
61.542
419.526
419.526
38.052

23.082
–61.400

0
0
0
0

SKLEP
o izvzetju iz javnega dobra
I
Iz javnega dobra se izvzameta parcelna številka 222/6,
vrsta rabe travnik v izmeri 385 m2, in 223/2, vrsta rabe pašnik
v izmeri 712 m2, obe k.o. Majski Vrh ZKV 14.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
z dnem objave.
Št. 1931/06
Videm, dne 29. maja 2006

0

Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.

0
0
0

ŽIRI
0

2621.

Odlok o istovetnostnih simbolih in priznanjih
Občine Žiri

0
0
0
15.600
15.600
15.600

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05) in na
podlagi 15. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št.
18/99) je Občinski svet Občine Žiri na svoji 16. redni seji dne
1. 6. 2006 sprejel

–77.000
–15.600
61.400

ODLOK
o istovetnostnih simbolih in priznanjih
Občine Žiri

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.

Sklep o izvzetju iz javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, in 14/95 ter odl. US Uradni list
RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 100/00) in 18. člena Statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00,
109/01 in 13/03) je Občinski svet Občine Videm na 23. redni
seji dne 25. 10. 2005 sprejel

14.970

Splošni del občinskega proračuna – sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, in
posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po
funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe ter
programski klasifikaciji, ter načrt razvojnih programov so priloga
k temu odloku.

Št 450-05/1755-2006
Videm, dne 31. maja 2006

2620.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Istovetnostni simboli (v nadaljevanju simboli) Občine
Žiri so grb, zastava, potrditvene prvine (štampiljka, žig in
pečat), županska veriga, občinska himna ter občinski praznik
in spominski dan.
Istovetnostni simboli občine predstavljajo in označujejo
pripadnost Občini Žiri.
Simboli se uporabljajo v skladu z določbami tega odloka, njihova uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu
Občine Žiri.
2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
– v HVS registru (Heraldično veksilološki in sigilografski
register) pod nadzorom Arhiva Slovenije,
– v registru Heraldika d.o.o., ki je simbole ustvarila,
– v arhivu Občine Žiri.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih
osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko,
model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjemno pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi
posegi v njihovo vsebino in videz po ustanovi (Heraldika
d.o.o.) oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega
odloka je odgovoren tajnik občine, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o
uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb, ter opravlja
druga strokovna in administrativna opravila.
5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora
biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in
namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati
ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (offset tisk, sitotisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje,
rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo
prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli
uporaba simbolov. Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega
odstavka tega člena predložiti pri Občinski upravi Občine Žiri
v dveh izvodih. Tiskane materiale, ki vsebujejo istovetnostne
simbole občine ali dele le-teh, mora prosilec predložiti vodstvu občine na vpogled še pred distribucijo.
6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se
določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za
določen namen ter za določen rok, do katerega je uporaba
dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih
v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz
simbolov ali če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena
odloča župan občine.
7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe, ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
imajo sedež v Občini Žiri, lahko zaprosijo, da se jim dovoli
uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru njihove
dejavnosti in to:
1. v njihovi firmi oziroma podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije
na raznovrstnih osnovah, samostojnih bedžih, našitkih na
oblačilih …),
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in
prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih
v sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, časovnem trajanju ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina
Žiri.
Uporaba simbola (grba) Občine Žiri v njegovi celoti se
dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno
pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine.
II. GRB
8. člen
Opis grba, splošno: Grb Občine Žiri je upodobljen na
ščitu poznogotskega stila s tem, da ga deli srebrna valovnica; na zgornjem zelenem polju so trije zlati bukovi žiri, v
spodnjem modrem pa je zlati lintvern.

Št.
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Predstavitev grba – BLAZON: Grb Občine Žiri je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike s tem, da
ga deli srebrna valovnica s petimi vali; v zgornjem zelenem
polju so trije bukovi (fagus sylvatica) žiri, (2 + 1); v spodnjem
polju je na modrem zlati lintvern z razprostrto perutjo in enkrat zaobrnjenim puščičastim repom.
Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih,
lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v izrisu, črno-belem odtisu, v miniaturi
in pečatni grafiki, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z
barvnimi kodami, so sestavni del mape z občinsko istovetnostno simboliko, ki je kot takšna sestavni del tega odloka.
9. člen
Grb občine se uporablja:
– v potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih
organov na območju Občine Žiri,
– v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah
občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih
uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja župan
Občine Žiri, oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene
osebe,
– z grbovnim okrasjem okrašen grb se uporablja ob
svečanih priložnostih, grb z grbovnim okrasjem se lahko
uporablja na vseh uradnih priznanjih občine, kot so plakete,
listine, tabelna priznanja, kipci itd.
V drugih primerih se grb lahko uporablja pod pogoji
tega odloka.
10. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih
tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma se jih udeležuje,
v skladu s pravili in običaji takih shodov.
11. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na
desni strani grba druge slovenske občine ali grba tuje države
oziroma občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku
predstavnikov zgoraj imenovanih institucij.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki,
je praviloma:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi
strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni
v skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije,
se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni
Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni
list RS, št. 67/94, 14/99, v nadaljevanju: zakon).
12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan, obledelih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo, ki mora
biti prilagojena normam o javnem redu tako, da ne kvari
ugleda Občine Žiri.
III. ZASTAVA
13. člen
Opis zastave, splošno: Zastava Občine Žiri je modre in
rumene barve z glavnim atributom iz občinskega grba, tremi
zlatimi bukovimi žiri, na njenem prvem modrem delu.

Stran
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Opis zastave: Zastava Občine Žiri je pravokotne oblike,
razmerje višine »H« proti dolžini »L« je 1: 2,5 oziroma ena
proti dve celi in pet desetin s tem, da je njena ruta razdeljena
vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka
dela.
V sredini prvega, modrega, kvadratnega dela zastavine
rute, je predstavljen glavni atribut iz občinskega grba, trije
zlati bukovi žiri (2 +1).
Drugi del zastavine rute je horizontalno deljen na tri
enako široke barvne proge, od katerih sta prva in tretja rumene barve, druga oziroma srednja proga je v modri barvi in se
zliva s kvadratnim poljem v modro barvno celoto.
Celotni atribut ne sme biti nižji od dveh tretjin (2/3) višine
zastavine rute in ne večji od osem desetin (8/10) imenovane
višine.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih
barv so sestavni del mape z istovetnostnimi simboli, ki je
priloga tega odloka.
14. člen
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na vodoravno
položeni zastavini ruti tudi sredinsko modro progo vodoravno,
na prvem modrem kvadratu pa je atribut (trije rumeni, navzdol obrnjeni bukovi žiri) postavljen v heraldični obliki (2+1).
Horizontalno zastavino ruto izvešamo na vertikalni drog
oziroma njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen,
vendar kot med drogom in ravnino (horizontalno) ne sme biti
manjši od 45 kotnih stopinj.
Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na
vertikalni obešeni zastavini ruti tudi modro sredinsko progo
vertikalno; na zgornjem modrem kvadratu pa je atribut postavljen v heraldični obliki (2+1 v obliki navzdol obrnjenega
enakostraničnega trikotnika).
15. člen
Uporaba zastav
Zastava se izvesi:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena in komemoracijah,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih
organizacij in skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih, navedenih v drugi točki tega člena, se zastava izvesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih,
kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izvesi
tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega
sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo
uradne obiske.
Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v
primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.
Zastava se izvesi tudi ob državnih praznikih skupaj z
zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske zveze na
način, ki ga določa zakon.
Zastave se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je
prenehal razlog, zaradi katerega so bile izvešene.
Zastava Občine Žiri je stalno izvešena na občinskem
poslopju.
16. člen
Način uporabe zastave Občine Žiri ob različnih priložnostih in primerih je analogen načinu izpostavljanja grba
občine, obravnavanem v 11. členu tega odloka.
Ko je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastavami (lahko tudi na prekrižanih drogovih), mora biti, gledano
od spredaj, drog z zastavo Občine Žiri (oziroma vrh droga z
zastavo) postavljen na desno pred druge zastave.
Določbe o izvešanju veljajo le za izvešanje zastav na
območju Občine Žiri.
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Ko se zastava izveša skupaj z zastavo Republike Slovenije in Evropske zveze, veljajo za način izvešanja določbe
zakona.
17. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana,
obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled
Občine Žiri.
IV. HIMNA
18. člen
Himna Žirov je pesem Darinke Končan »Oj mi smo pa
tam na žirovskem doma«, ki jo je uglasbil Anton Jobst.
Himna se koristi kot uvod v najrazličnejša praznovanja
na območju Občine Žiri.
V. POTRDITVENE PRVINE
19. člen
Občinske štampiljke so izdelane po ustreznem državnem predpisu:
So okrogle oblike z dvojno zunanjo obrobo, znotraj
katere je v zgornjem polkrogu v pisavi »times« izpisano
ime »ŽIRI«, v spodnjem polkrogu pa geslo štampiljke. Med
obema napisoma stoji ločilno znamenje-vinjeta. V sredini
štampiljke je upodobljen grb Občine Žiri.
20. člen
Od potrditvenih prvin ima Občina Žiri
slednjimi gesli:
– Občina Žiri, velika
– župan, velika
– občinska uprava
– občinski svet
– občinska volilna komisija
– nadzorni odbor
– režijski obrat
– svet za preventivo v cestnem
prometu
– Občina Žiri, srednja (»virmanska«)
– župan, srednja
– Občina Žiri, mala potrditvena
(seecret)

štampiljke z napremer 35 mm
premer 35 mm
premer 35 mm
premer 35 mm
premer 35 mm
premer 35 mm
premer 35 mm
premer 35 mm
premer 25 mm
premer 25 mm
premer 20 mm

21. člen
Uporabo in hrambo občinskih štampiljk določi župan s
posebnim aktom.
VI. ŽUPANSKA VERIGA
22. člen
Predmetno je županska veriga iz bolj ali manj žlahtne
(»srebrne« ali »zlate«) kovine, umetelno skovana in pletena
okrasna veriga. Županji oziroma županu je položena preko
ramen tako, da je speta na hrbtni strani, na prsih pa jo spenja kolana z vgraviranim napisom ter barvnim občinskim
grbom.
Pojmovno je županska veriga:
– simbol zaupanja občanov v izvoljeno osebo – osebnost županje oziroma župana,
– simbol zaupanja občinstva v vodstvo občine, ki jo
županja – župan zastopa in predstavlja,
– simbol županove odgovornosti svojemu občinstvu,
– simbol županove odgovornosti višjim državnoupravnim forumom,
– simbol županske časti.
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23. člen
Uporaba
Županova dolžnost je, da odet z župansko verigo nastopa na vseh svečanostih občinskega, medobčinskega,
regijskega, državnega in meddržavnega pomena, posebno
kadar gre za nastope, kjer je župan dolžan predstavljati svojo
skupnost in zastaviti svoja stališča. V občinskem merilu so
to naslednje priložnosti: slavnostne občinske seje, posvetne
in cerkvene svečanosti, proslave kot npr. napovedi, začetki
ali končanja javnih del ne glede na prisotnost funkcionarjev
in občinstva. V medobčinskem regijskem in državnem merilu
je župan dolžan s simbolom svoje časti ovrednotiti predvsem
svečani čas nekega dejanja. Ko vrhunec svečanosti preide
v družabni del prireditve, lahko župan svoj simbol – verigo
odloži v etui in odda v hrambo.
VII. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI
24. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik občine in
inšpekcijske službe.
VIII. OBČINSKI PRAZNIK
25. člen
Občina Žiri ima svoj občinski praznik.
Praznik Občine Žiri je 25. junij, ki je tudi Dan državnosti.
26. člen
Občina Žiri obeležuje svoj praznik z različnimi prireditvami in s slavnostno sejo, na kateri se praviloma podeli
priznanja Občine Žiri.
IX. SPOMINSKI DAN
27. člen
Občina Žiri ima svoj spominski dan.
Dan spomina občine je 23. oktober, v spomin na 23. oktober 1943, ko je bil okupator pregnan iz Žirov in so bile Žiri
kot eden prvih večjih krajev na Gorenjskem osvobojene.
Občina Žiri obeležuje svoj spominski dan s spominskimi, kulturnimi ali športnimi prireditvami.
X. OBČINSKA PRIZNANJA
28. člen
Občina Žiri podeljuje naslednja priznanja:
– ČASTNI OBČAN-ČASTNA OBČANKA OBČINE ŽIRI
– PRIZNANJE OBČINE ŽIRI
– PRIZNANJE ŽUPANJE-ŽUPANA OBČINE ŽIRI
29. člen
Najvišje častno priznanje Občine Žiri je naziv ČASTNI
OBČAN oziroma ČASTNA OBČANKA. Naziv je priznanje
posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se ga za
trajne dosežke na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem,
razvojnem, vzgojnoizobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali še na katerem drugem področju
dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval
k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Žiri, da ima to trajen
pomen.
Naziv se podeljuje z originalno umetniško izdelano listino v velikosti A3 formata, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno. Krasi jo grb občine, ter štampiljka
oziroma pečat občine. Listina naj bo primerno uokvirjena.
Priznanje ČASTNI OBČAN oziroma ČASTNA OBČANKA se podeljuje izjemoma, vendar ne več kot eno na leto.
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30. člen
PRIZNANJE OBČINE ŽIRI se podeljuje posameznikom,
gospodarskim organizacijam, javnim ustanovam, društvom
ali skupinam, ki so dosegli izjemne uspehe na svojih področjih delovanja v daljšem časovnem razdobju ali uspešno realizirali za razvoj ali ugled občine pomemben enkraten projekt.
Priznanje ima značaj zahvale ter vzpodbude posameznikom
in skupinam za opravljeno delo.
PRIZNANJE OBČINE ŽIRI se podeljuje z umetniško
izdelano listino v velikosti A3 formata, na kateri je besedilo
sklepa, s katerim je priznanje podeljeno. Krasi jo grb občine
ter štampiljka oziroma pečat občine. Listina naj bo primerno
uokvirjena.
PRIZNANJA OBČINE se podeljujejo vsako leto, vendar
ne več kot tri.
31. člen
PRIZNANJE ŽUPANJE-ŽUPANA OBČINE ŽIRI ima
pomen osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v
občini. Podeljuje jo županja-župan po svoji presoji posameznikom, zlasti mlajšim občankam in občanom, v posebnih
primerih tudi starejšim, pretežno za enkratne dosežke na
različnih področjih delovanja. PRIZNANJA ŽUPANJE-ŽUPANA se podeljujejo ob občinskem prazniku, lahko pa tudi
priložnostno.
Priznanje je trodimenzionalna plastika avtorja akademskega slikarja Tomaža Kržišnika. Na plastiki je napis PRIZNANJE ŽUPANJE-ŽUPANA. Spremlja jo listina z zapisom
o priznanju župana. Kot dodatek k temu priznanju se lahko
izroči še knjižno darilo s posvetilom župana.
32. člen
Kandidate za častnega občana Občine Žiri in za priznanje Občine Žiri na podlagi javnega poziva predlagajo posamezniki ali pa tudi skupine občanov. Kandidate za priznanje
župana Občine Žiri lahko izbere župan po lastni presoji.
33. člen
O podelitvi naziva častnega občana Občine Žiri in priznanja Občine Žiri odloča Občinski svet na predlog Komisije
za volitve in imenovanja.
34. člen
Komisija za volitve in imenovanja, ki je organ občinskega sveta in jo le-ta imenuje v začetku mandata za čas
trajanja mandata, zbira vsako leto od 1.1. do 31.5. predloge
za občinska priznanja in jih predlaga občinskemu svetu v
sprejem. Komisija dela po poslovniku, ki podrobneje ureja
njene pravice in dolžnosti.
35. člen
Naziv ČASTNI OBČAN oziroma ČASTNA OBČANKA
in PRIZNANJE OBČINE ŽIRI se praviloma podeljujejo enkrat letno v okviru občinskega praznika ali drugi primerni
priložnosti.
PRIZNANJE ŽUPANJE-ŽUPANA Občine Žiri se lahko
podeljuje večkrat letno.
36. člen
Zbirka podatkov o dobitnikih priznanj se vodi v sprejemni pisarni Občine Žiri.
Vsa priznanja se vpisujejo v posebno evidenco – register, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa,
– vrsta priznanja,
– podatke o predlagatelju,
– podatke o prejemniku,
– podatke o sklepu občinskega sveta,
– kratek povzetek sklepa o podelitvi priznanja,
– kraj in datum vročitve priznanja.
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XI. KAZENSKE DOLOČBE

70

37. člen
Z denarno kaznijo 200.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako,
da kvari ugled Občine Žiri,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 50.000,00 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
Z denarno kaznijo 30.000,00 SIT se kaznuje fizična
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Za izvajanje sankcij po tem členu je zadolžen medobčinski inšpektorat občin Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka,
Železniki in Žiri.

71

72

74
XII. KONČNA DOLOČBA
38. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Žiri, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 26 z dne 12. 4. 2001 pod št. 1611.

II.
40

Št. 0071-6/2006
Žiri, dne 8. junija 2006
41

Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

ŽIROVNICA
2622.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Žirovnica za leto 2005

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 124/00, 79/01 in 30/02) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG
št. 34/04 in 17/05) je Občinski svet Občine Žirovnica na 30.
seji dne 25. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Žirovnica za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica
za leto 2005, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in
izdatki proračuna za leto 2005 so bili realizirani v naslednjih
zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

v 1000
SIT
525.026
495.137

42
43

III.
B.
75

44

VI.

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
TRANSFERNI PRIHODKI
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)

445.975
346.608
64.468
34.900
49.162
30.168
1.424
58
17.512
4.439
2.854
1.585
25.450
25.450
408.380
138.187
37.861
5.982
93.344
1.000
165.348
2.484
78.363
32.573
51.928
32.111
32.111
72.734
62.616
10.118
116.646

73
73
0
0
0
0
73
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VII.

SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. + IV.) – (II. + V.)

C.
50

RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
IX. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =
(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
KONCU PRETEKLEGA LETA
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

55
X.
XI.

Št.

116.719

0
0
0
0
0
116.719
80.605
0

3. člen
Proračunska rezerva občine izkazuje naslednje vrednosti (v 1000 SIT):

stanje sredstev na dan 1. 1. 2005
prihodki
odhodki
stanje sredstev na dan 31. 12. 2005

8.024
1.000
7.022
2.002

4. člen
Presežek sredstev v višini 116.719.000,00 SIT se prenese v proračun leta 2006.

5. člen
Splošni in posebni del zaključnega računa z obrazložitvami sta sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7

EŠD
1668
1667
410057
5442
5323
10061
5325

KRAJ
Breg pri Žirovnici
Breznica
Breznica
Breznica
Breznica
Breznica
Breznica

8
9

5324
5335

Breznica
Doslovče

10

5397

Doslovče

11

5409

Doslovče

12

18110

Doslovče

13
14

5402
5404

Moste pri Žirovnici
Moste pri Žirovnici
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Št. 40303-0002/2005
Žirovnica, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

2623.

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena v Občini Žirovnica

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta Občine
Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/99, 109/99, in UVG,
št. 34/04, 17/05) je Občinski svet Občine Žirovnica na svoji
30. seji dne 25. 5. 2006 sprejel naslednji

ODLOK
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega
pomena v Občini Žirovnica
1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno
družbeno varstvo kulturnih vrednot, se območja in objekti
nepremične kulturne dediščine na območju Občine Žirovnica,
ki imajo posebno kulturno, umetnostno, etnološko, zgodovinsko, tehnično vrednost, razglasijo za kulturne spomenike
lokalnega pomena (v nadaljevanju spomeniki).
Spomeniki se razglasijo z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske vrednote spomenika,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavijo kulturne vrednote spomenika,
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
2. člen
Za spomenik se razglasijo enote kulturne dediščine
(arheološke, etnološke, umetnostne, zgodovinske, tehnične),
ki so povzete iz Strokovnih zasnov varstva kulturne dediščine
za Občino Žirovnica:

IME ENOTE
Cerkev sv. Radegunde
Cerkev Žalostne Matere božje
Kapelica južno od Breznice
Znamenje ob stari cesti
Janšev čebelnjak
Pokopališče
Spomenik padlim v prvi svetovni
vojni
Spominsko znamenje Antonu Janši
Spominsko znamenje Antonu
Dolarju - Mišku
Spominska plošča Dragoljubu
Milovanoviču
Spominski plošči padlim in
partizanskem taboru
Napajalno korito pri hiši Doslovče
13
Spominska plošča Julki Jensterle
Moste 79 – Spominska plošča
ustanovitvi Cankarjevega bataljona
in spominska plošča relejni kurirski
postaji G – 17 na Valvasorjevem
domu

varstvena skupina
UZA, A
UZA
UZA
UZA
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ETN, TEH
ZG
ZG
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15

5398

Moste pri Žirovnici

16

5406

Moste pri Žirovnici

17

410076

Moste pri Žirovnici

18

5400

Moste pri Žirovnici

19

5401

Moste pri Žirovnici

20

5399

Moste pri Žirovnici

21

5408

Moste pri Žirovnici

22

5405

Moste pri Žirovnici

23
24
25

5304
470920
5407

Moste pri Žirovnici
Moste pri Žirovnici
Moste pri Žirovnici

26
27
28

470308
5396
13698

Moste pri Žirovnici
Moste pri Žirovnici
Moste pri Žirovnici

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

1672
471
9887
5427
1669
5452
5298
410071
5429
16703
5431
667
18111
17611
5318
5440

Moste pri Žirovnici
Moste pri Žirovnici
Rodine
Rodine
Rodine
Rodine
Rodine
Selo pri Žirovnici
Selo pri Žirovnici
Selo pri Žirovnici
Smokuč
Smokuč
Smokuč
Zabreznica
Zabreznica
Žirovnica

45
46
47

18108
5437
5438

Žirovnica
Žirovnica
Žirovnica

48

5439

Žirovnica

Spominska plošča partijski
konferenci jeseniškega okrožja
Spominska plošča partizanskemu
taboru v Žingaricah
Spominska plošča padlima
graničarjema
Spominska plošča na Prešernovi
koči na Malem Stolu
Kenotaf Jožeta Kodra na Malem
Stolu
Spominska plošča na železniškem
mostu
Spominska plošča kurirjem v
Završnici
Spominska plošča Vojku Školarisu
na Žirovniški planini
Spomenik talcem
Spominska plošča Marti Tavčar - Riji
Spominska plošča kurirjem na
Jamovcu
Partizansko taborišče Titova vas
Protiturški tabor
Arheološko najdišče Mala Gora pod
Žičico
Cerkev sv. Martina
Hidroelektrarna Završnica
Pokopališče
Rojstna hiša Janeza Jalna
Cerkev sv. Klemena
Freska na hiši Rodine 9
Villa Rustica
Spominska plošča Francu Krču
Spominska plošča Ignacu Zupanu
Cerkev sv. Kancijana
Spominsko znamenje Vinku Hrovatu
Freska na hiši Smokuč 43
Vaško perišče
Spominska plošča padlim gasilcem
Lokacija cerkve sv. Lovrenca
Spominska plošča požigu
železniške postaje
Vodovodni zbiralnik HE Završnica
Rojstna hiša Matije Čopa
Spominska plošča prvemu sestanku
OF
Spominska plošča kraju prvega
partijskega sestanka

LEGENDA VARSTVENIH SKUPIN:

varstvena skupina
arheološki spomeniki
zgodovinski spomeniki
umetnostnozgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomeniki
etnološki spomeniki
tehniški spomeniki

oznaka
A
ZG
UZA
ETN
TEH

ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
A
A
UZA, A
TEH, ZG
ZG
ZG
UZA
UZA
A
ZG
ZG
UZA
ZG
ETN, UZA
ETN, TEH
ZG
A
ZG
TEH, ETN, ZG
ZG
ZG
ZG
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3. člen
Za posege na spomenikih iz 2. člena tega odloka in
na njihovih vplivnih območjih je treba predhodno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območne enote Kranj (v nadaljevanju:
Zavoda).

4. člen
Za spomenike po posameznih varstvenih skupinah veljajo spodaj navedeni varstveni režimi.
Varstveni režim za arheološke spomenike (A):
Na arheoloških najdiščih je prepovedano:
– odkopavati in zasipavati ali kako drugače posegati
v teren;
– graditi vse vrste stavb;
– izvajati gradnjo cest in drugih infrastrukturnih naprav;
– postavljati in polagati energetske in druge vode na
ožjem območju varovanja;
– izvajati takšno rabo tal, ki najdišču škoduje (npr. globoko oranje, rigolanje itd.);
– nepooblaščenim osebam posegati v najdišče in raziskovati s kovinoiskalci;
– gospodarsko izkoriščanje rudnin oziroma kamnin;
– postavljati reklamne in druge table oziroma napise na
ožjem območju varovanja.
Po predhodni pridobitvi strokovnih podlag in pozitivnem
kulturnovarstvenem mnenju Zavoda je možno:
– na robnih delih najdišča locirati infrastrukturne objekte
in vode, vendar le na osnovi rezultatov predhodno zagotovljenih arheoloških raziskav s predvsem neagresivnimi metodami, ki gredo v breme investitorja;
– predvideti poseganje v zemljišča znotraj urbanih območij, vendar le na osnovi rezultatov predhodno zagotovljenih arheoloških raziskav, ki lahko pomenijo tudi spremembo
projekta;
– urediti arheološko lokaliteto za obisk javnosti (postavljanje pojasnjevalnih tabel);
– posegati v vegetacijo zaradi boljše prezentacije.
Pri gradnji večjih infrastrukturnih objektov (nove ceste,
razni vkopani vodi) ter pri ostalih večjih posegih v prostor
(nove industrijsko-obrtne cone) je treba zagotoviti arheološke raziskave po celotni trasi oziroma na celotnem območju
predvidenega posega.
Varstveni režim za zgodovinske spomenike, umetnostnozgodovinske oziroma umetnostne in arhitekturne
spomenike, za etnološke spomenike in za tehniške spomenike (ZG, UZA, ETN, TEH)
Spomenikov ni dovoljeno poškodovati, podreti ali odstraniti.
Varuje se:
– avtentičnost lokacije spomenika;
– fizično pojavnost s tlorisno in višinsko zasnovo;
– komunikacijsko navezavo na javni prostor;
– odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih
stavb;
– prostorska umestitev spomenika in vedute na spomenik;
– konstrukcijsko zasnovo in gradivo;
– likovna podoba in oblikovanost zunanjščine – arhitekturna členitev, strešine, kritino, napušče, zatrepe, gradiva,
barvo, detajle ...;
– stavbno pohištvo in notranjo opremo;
– funkcionalno zasnovo in razporeditev dejavnosti v
notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru;
– zgodovinska pričevalnost in tehnične prvine.
Ob predhodnem soglasju pristojnega Zavoda je dovoljeno:
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– na osnovi konservatorskih raziskav spremeniti, dodati
ali odstraniti dele stavb oziroma stavbne opreme v kvalitetnejše sodobno oziroma vzpostaviti starejšo podobo;
– izvajati znanstveno raziskovalna dela;
– spremeniti namembnost objekta, če s tem nista bistveno prizadeti materialna substanca, funkcija in sporočilnost objekta;
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo,
da se zagotovi statična stabilnost objekta;
– na fasade nameščati oblikovno ustrezne izveske ali
napise;
– posegati v okolico objekta zaradi boljše predstavitve
objekta.
Za vse spomenike je potrebno upoštevati tudi varstveni
režim za posamezen spomenik, naveden v strokovnih podlagah za razglasitev.
5. člen
Opisi spomenikov so navedeni v Strokovnih podlagah
za razglasitev za spomenik lokalnega pomena za Občino Žirovnica, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Območna enota Kranj, ki jih hrani Občina Žirovnica
ter so priloga oziroma sestavni del odloka.
Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov
lokalnega pomena vsebujejo evidenčno številko spomenika,
ime spomenika, varstveno skupino, kratko utemeljitev, katastrsko občino in parcelno številko in pripadajoči varstveni
režim. Nekateri spomeniki imajo vplivno območje. To so površine, ki so vidno in funkcionalno povezane s spomenikom.
Meja vplivnega območja je prikazana in vrisana na topografskem načrtu v merilu 1:5000 za vsak spomenik posebej.
6. člen
Na vplivnem območju ni dovoljeno izvajati del in posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni vpliv
na kulturno funkcijo ter vidno in doživljajsko privlačnost spomenika. O obsegu in značaju vpliva presoja pristojni upravni
organ na podlagi mnenja pristojnega Zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Občinski svet Občine Žirovnica določa in uveljavlja politiko varovanja spomenikov iz 2. člena.
V skladu s proračunsko politiko Občine Žirovnica, opredeljuje svoje obveznosti, ki izvirajo iz tega odloka.
Predkupno pravico nad razglašenimi spomeniki uveljavlja Občina Žirovnica.
9. člen
Naloge varstva, ki jih veljavni zakon o varstvu kulturne
dediščine daje strokovnim organizacijam, opravlja na območju občine Žirovnica Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Območna enota Kranj.
10. člen
Občinski upravni organ izvede vpis razglašenih kulturnih spomenikov v zemljiško knjigo in po razglasitvi izda
odločbo lastnikom ali upravljavcem spomenikov, s katero
jih seznani z režimi varstva, s posameznimi omejitvami in
prepovedmi ter razvojnimi usmeritvami glede spomenika in
njegove neposredne okolice.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:
– 1. točka 3. člena in 2. točka 5. člena Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice
(UVG, št. 1/85),
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– 1., 3.–8., 10.–11. točka 3. člena, 4.–7., 16., 78.–84.,
86.–92., 109.–113., 116.–123. točka 5. člena, 3.–6., 18.,
27.–29. točka 6. člena Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenice (UVG, št. 2/87 in
Uradni list RS, št. 24/91),
– Odlok o razglasitvi jame Mala Gora pod Žičico za
arheološki kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list
RS, št. 73/00).
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 66000-0001/2002
Žirovnica, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

VLADA
2624.

Uredba o plačilih za kmetijska gospodarstva
zaradi neugodnih naravnih razmer za leto 2006

Na podlagi 5., 7. in v zvezi s 126. členom Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o plačilih za kmetijska gospodarstva zaradi
neugodnih naravnih razmer za leto 2006
1. člen
Ta uredba določa ukrep podpore za kmetijsko dejavnost
v obliki plačil za kmetijska gospodarstva zaradi neugodnih
naravnih razmer za leto 2006.
2. člen
Namen ukrepa je podpora kmetijskim gospodarstvom (v
nadaljnjem besedilu: KMG) zaradi neugodnih naravnih razmer z namenom prilagoditve novim razmeram, ko KMG niso
več upravičena do »izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost« iz Programa razvoja
podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 (Uradni list RS,
št. 116/04 in 45/06; v nadaljnjem besedilu: PRP).
3. člen
Plačila za KMG zaradi neugodnih naravnih razmer za
leto 2006 lahko upravičenci pridobijo za kmetijska zemljišča
v uporabi, razen vinogradov in hidromelioriranih zemljišč, iz
katastrskih občin ali delov katastrskih občin, ki so na seznamu iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Meje katastrske
občine (v nadaljnjem besedilu: k.o.) in delov k.o. so prikazane
v grafični obliki na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) na
naslovu »http://rkg.gov.si/GERK«.
4. člen
Plačila za KMG zaradi neugodnih naravnih razmer za
leto 2006 se upravičencem dodelijo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– najmanjša skupna površina na KMG, za katero je
mogoče pridobiti plačilo, je 1 hektar,
– upravičenec izpolnjuje zahteve dobre kmetijske prakse iz PRP.
5. člen
(1) Plačila za KMG zaradi neugodnih naravnih razmer
za leto 2006 se določijo na KMG glede na površino prijavljenih kmetijskih zemljišč v uporabi, razen vinogradov in
hidromelioriranih zemljišč v registru kmetijskih gospodarstev
na dan vnosa popolne zbirne vloge.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Višina plačila za KMG zaradi neugodnih naravnih
razmer za leto 2006 se določi glede na podatke iz elaborata
»Območja z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v
Republiki Sloveniji«, potrjenega po stanju na dan 15. marca
2003, ki je dosegljiv na vpogled na MKGP, tako, da višina plačila na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi znaša za KMG:
– gorsko-višinska: 19.000 tolarjev/ha,
– strma: 18.500 tolarjev/ha,
– gričevnato-hribovita: 13.500 tolarjev/ha,
– kraška: 15.500 tolarjev/ha,
– druga: 12.500 tolarjev/ha.
(3) Za KMG, ki niso vključena v elaborat iz prejšnjega
odstavka, njihova zemljišča pa se nahajajo na seznamu iz
priloge 1 te uredbe, znaša višina plačila 6.000 tolarjev/ha.
6. člen
(1) Zahtevek za KMG zaradi neugodnih naravnih razmer za leto 2006 lahko vložijo upravičenci, ki so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev in imajo urejene GERKe.
(2) Zahtevek za KMG zaradi neugodnih naravnih razmer za leto 2006 se vloži na obrazcu iz priloge 2, ki je
sestavni del te uredbe. Zahtevek se nanaša le na kmetijska
zemljišča iz 3. člena te uredbe ob upoštevanju pogojev iz
4. člena te uredbe.
(3) Upravičenci vložijo zahtevek za KMG zaradi neugodnih naravnih razmer za leto 2006 na Agencijo Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, od
15. junija do 1. julija 2006.
7. člen
(1) MKGP pripravi seznam grafičnih enot dejanske rabe
(GERK) s pripadajočimi površinami, ki ležijo v omenjenih
območjih, in jih posreduje ARSKTRP do 7. 7. 2006, glede na
podatke z dne 1. 7. 2006 v registru kmetijskih gospodarstev
(RKG).
(2) ARSKTRP izda odločbo in izvede izplačilo potem,
ko MKGP ugotovi, da upravičenci izpolnjujejo zahteve iz
8. člena te uredbe.
(3) ARSKTRP preveri izvajanje pogojev za pridobitev
plačila iz 5. člena te uredbe tudi na podlagi podatkov iz zbirne
vloge v skladu z Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike
za leto 2006 (Uradni list RS, št. 9/06).
8. člen
Plačila po tej uredbi prejmejo upravičenci po pravilu »de
minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1860/2004 z
dne 6. oktobra 2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES
za »de minimis« pomoči v kmetijskem in ribiškem sektorju
(UL L št. 325 z dne 28. 10. 2004, str. 4). Če višina pomoči
posameznemu upravičencu presega zgornjo mejo pomoči po
pravilu »de minimis« (3000 eurov v treh letih), se mu odobri
le plačilo v višini razlike med že dodeljeno in dovoljeno pomočjo. Če skupna sredstva, za katera so upravičenci vložili
popolne zahtevke, presežejo višino razpoložljivih sredstev na
proračunski postavki 5522 Podpora KMG zaradi neugodnih
naravnih razmer oziroma presežejo višino razpoložljivih sredstev, namenjenih pomoči »de minimis« v Republiki Sloveniji
v obdobju 2005–2007, se znesek vsem upravičencem do
pomoči sorazmerno zniža.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00715-19/2006/11
Ljubljana, dne 8. junija 2006
EVA 2005-2311-0261
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Priloga 1: Seznam katastrskih obþin
ŠIFRA
151

OBýINA
IME
BRASLOVýE

009
011
012
022
157
026

BREŽICE
CELJE
CERKLJE NA GORENJSKEM
DOL PRI LJUBLJANI
DOLENJSKE TOPLICE
DUPLEK

029

GORNJA RADGONA

032

GROSUPLJE

160
039

HOýE - SLIVNICA
IVANýNA GORICA

050
054

KOPER
KRŠKO

058

LENART

058

LENART

061

LJUBLJANA

063
068

LJUTOMER
LUKOVICA

Priloga

ŠIFRA
984
986
1256
1069
2112
1766
1495
691
710
687
689
692
711
685
688
684
686
690
187
189
177
2642
1783
1792
1781
1789
1785
1790
1784
1786
1788
1791
698
1805
1804
1823
1820
1816
1808
1822
1818
1817
1810
1809
1819
2589
1313
1312
1332
1326
1317
1315
536
532
551
549
547
546
533
535
555
550
548
537
1751
1752
268
1933
1947

KATASTRSKA OBýINA
IME
LETUŠ
PODVRH
BREZOVICA
ŠENTJUNGERT
ŠMARTNO
PETELINJE
TOPLICE
CIGLENCE
DVORJANE
JABLANCE
SPODNJA KORENA
SPODNJI DUPLEK
VURBERK
ZAVRŠKA VAS
ZGORNJA KORENA
ZGORNJI DUPLEK
ZIMICA
ŽIKARCE
ýREŠNJEVCI
HERCEGOVŠýAK
NASOVA
GROSUPLJE
GROSUPLJE - NASELJE
LUýE
POLICA
PONOVA VAS
SELA
SLIVNICA
STRANSKA VAS
ŠMARJE
VINO
ŽALNA
PIVOLA
BUKOVICA
ýEŠNJICE
DOB
GORENJA VAS
HUDO
MALE DOLE
MULJAVA
PODBORŠT
RADOHOVA VAS
STIýNA
ŠENTVID
VELIKE PECE
PLAVJE
ANOVEC
PLETERJE
PODBOýJE
RAKA
STARI GRAD
VIDEM
GRADIŠýE V SLOVENSKIH GORICAH
LENART V SLOVENSKIH GORICAH
MOýNA
RADEHOVA
SPODNJA SENARSKA
SPODNJE VERJANE
SPODNJI PORýIý
STARI PORýIý
ŠETAROVA
ZAMARKOVA
ZGORNJA SENARSKA
ZGORNJA VERJANE
TACEN
STANEŽICE
SLAMNJAK
LUKOVICA
SPODNJE KOSEZE

VKLJUýENOST
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
DEL
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
CELA
CELA
DEL
CELA
CELA
DEL
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
DEL
DEL
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ŠIFRA
070

OBýINA
IME
MARIBOR

071
170

MEDVODE
MIRNA PEý

077

MORAVýE

084
085

NOVA GORICA
NOVO MESTO

089

PESNICA

090
173

PIRAN
POLZELA

096
102
108

PTUJ
RADOVLJICA
RUŠE

178

SELNICA OB DRAVI

113
118
121
122
125

SLOVENSKA BISTRICA
ŠENTILJ
ŠKOCJAN
ŠKOFJA LOKA
ŠMARTNO OB PAKI

123

ŠKOFLJICA

130

TREBNJE

189
190

VRANSKO
ŽALEC
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ŠIFRA
645
662
644
1976
1449
1450
1451
1948
1955
2321
1454
1500
1447
1466
1494
1491
1448
1486
1492
1490
1493
1453
1461
1462
619
641
608
609
607
643
642
618
606
571
614
580
617
615
2630
982
993
386
2160
663
664
665
630
631
745
581
1465
2027
971
973
972
2684
1710
1409
1420
1405
1421
1419
1426
1408
1406
1424
1422
1425
1427
1010
1002
1003

KATASTRSKA OBýINA
IME
GRUŠOVA
LAZNICA
RUPERýE
PRESKA
GLOBODOL
GOLOBINJEK
MIRNA PEý
KRAŠCE
MORAVýE
GRADIŠýE
DALJNI VRH
DOBINDOL
GORENJA STRAŽA
GORENJA VAS
JURKA VAS
LAKOVNICE
PREýNA
STOPIýE
STRANSKA VAS
TEŽKA VODA
VELIKI PODLJUBEN
ZAGORICA
ŽALOVIýE
ZBURE
DOLNJA POýEHOVA
DRAGUýOVA
GAýNIK
JARENINSKI DOL
JELENýE
LOŽANE
PERNICA
PESNIŠKI DVOR
RANCA
ROýICA
SPODNJI JAKOBSKI DOL
VAJGEN
VOSEK
VUKOVJE
PIRAN
PODVIN
ZALOŽE
PACINJE
LJUBNO
BISTRICA PRI LIMBUŠU
BISTRICA PRI RUŠAH
RUŠE
GEREýJA VAS
SPODNJA SELNICA
KOVAýA VAS
KANIŽA
STARA VAS
STARA LOKA
PAŠKA VAS
REýICA OB PAKI
ŠMARTNO OB PAKI
DRENIK
GRADIŠýE
BREZOVICA
ýEŠNJEVEK
MALI VIDEM
MEDVEDJE SELO
PONIKVE
PRAPREýE
ŠEVNICA
ŠKOVEC
ŠTEFAN
TREBNJE
VELIKA LOKA
VELIKI GABER
PREKOPA
KASAZE
ZABUKOVICA

VKLJUýENOST
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
DEL
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
DEL
CELA
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
CELA
DEL
DEL
CELA
DEL
DEL
CELA
CELA
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
DEL
DEL
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MINISTRSTVA
2625.

Pravilnik o službeni izkaznici in znački
pooblaščene osebe Agencije za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije

Za izvrševanje drugega odstavka 145. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1)
in četrtega odstavka 56. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi s tretjim
odstavkom 18. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list
RS, št. 56/02) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z ministrom
za javno upravo

PRAVILNIK
o službeni izkaznici in znački pooblaščene
osebe Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
1. člen
S tem pravilnikom se določa oblika službene izkaznice in
značke pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena
oseba) in druga vprašanja, povezana z njuno izdajo.
2. člen
Službena izkaznica pooblaščene osebe (v nadaljnjem besedilu: izkaznica) se izda v obliki knjižice.

ka.

3. člen
Značka pooblaščene osebe se izda v obliki kovinskega zna-

4. člen
(1) Izkaznica ima platnice vezane v temno modro usnje v
velikosti 10,5 x 6,5 cm in obsega najmanj dvanajst strani iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi. Napisi na prvi strani platnic so
v zlati barvi.
(2) Obrazec izkaznice ima:
1. na prvi strani platnic na vrhu vtisnjen barvni grb Republike
Slovenije, pod njim napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«, spodaj navedbo »Službena izkaznica pooblaščene osebe Agencije za pošto
in elektronske komunikacije Republike Slovenije« in prostor za
registrsko številko izkaznice;
2. na drugi strani platnic prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 x 4 cm in pečat ministra, pristojnega za pošto in
elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: minister), poleg
nje barvni grb Republike Slovenije in pod njim napis »Republika
Slovenija«. Pod fotografijo imetnika izkaznice vsebuje obrazec še
prostor za ime in priimek imetnika, naziv, njegov podpis, registrsko
številko izkaznice, ki je enaka registrski številki značke, in datum
izdaje izkaznice. Pod datumom izdaje izkaznice je prostor za mali
pečat ministrstva, pristojnega za pošto in elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in poleg njega za podpis
ministra;
3. prvo stran izkaznice predvideno za navedbo, da se pooblastilo za opravljanje nalog nadzora izkazuje z izkaznico in značko.
Pod tem besedilom se izpiše predpis, ki je podlaga za izdajo pooblastila pooblaščeni osebi za opravljanje nadzora.
(3) Na vsaki strani obrazca izkaznice je v sredini zgoraj barvni
grb Republike Slovenije in pod njim napis »Republika Slovenija«.
(4) Na obrazcu izkaznice se uporablja pokončna pisava
»Arial«.
(5) Obrazec izkaznice je kot priloga sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
5. člen
(1) Značka se izdela iz obstojne in trdne kovine, na katero se
nanesejo barvni in zaščitni sloji.
(2) Značka ne sme preseči velikosti kvadrata 6,5 x
6,5 cm oziroma pravokotnika 8,5 cm x 6,5 cm, ne glede na njeno
obliko. Njena debelina sme znašati z vsemi nanosi največ 0.3 cm.
(3) Značka mora vsebovati:
1. grb Republike Slovenije;
2. napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«;
3. napis »POOBLAŠČENA OSEBA AGENCIJE ZA POŠTO
IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE«;
4. odtisnjeno registrsko številko značke, ki je enaka registrski
številki izkaznice;
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5. na hrbtni strani značke odtisnjeno zaporedno številko izdelovalca značke za pristojno ministrstvo.
(4) Na znački se uporablja pokončna pisava »Arial«.
(5) Značka je v barvah, ki omogočajo jasno in natančno
branje zahtevanih napisov in številk. Grb Republike Slovenije je v
predpisanih barvah.
6. člen
Izkaznica in značka se hranita v usnjenem preklopnem ovitku
temno modre barve, ki ima na notranji strani dva žepa. Na prednji
strani ovitka je barvni grb Republike Slovenije in zlat napis »Republika Slovenija«. Robovi ovitka imajo kovinsko pozlačeno obrobo.
7. člen
Imetniku izkaznice in značke, ki opravlja nadzorstvo na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska in madžarska
narodna skupnost, se izda izkaznica in značka tudi z besedilom v
italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
8. člen
Ministrstvo vodi register izdanih izkaznic in značk z naslednjimi podatki:
1. osebno ime imetnika izkaznice in značke;
2. datum izdaje;
3. registrska številka;
4. zaporedna številka izdelovalca značke;
5. datum prenehanja veljavnosti ali zamenjave izkaznice in
značke;
6. razlog za prenehanje veljavnosti oziroma zamenjavo izkaznice in značke ter
7. podatki o izkaznicah in značkah v hranjenju zaradi težje
disciplinske kršitve pooblaščene osebe.
9. člen
(1) Veljavnost izkaznice in značke preneha z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice in
značke;
2. razporeditve imetnika izkaznice in značke na delovno mesto, za katero ni predpisanih pooblastil za nadzor.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik izkaznico
in značko takoj vrniti ministrstvu.

če:

10. člen
Pooblaščeni osebi se izdata nova izkaznica in značka,

1. imetnik izgubi izkaznico oziroma značko ter jo prekliče v
Uradnem listu Republike Slovenije;
2. je izkaznica oziroma značka poškodovana;
3. je imetnik spremenil osebno ime.
11. člen
Izkaznica in značka se pooblaščeni osebi odvzameta za čas
do dokončnosti odločbe o disciplinski odgovornosti, ko zaradi težje
disciplinske kršitve ne sme opravljati nalog nadzora.
12. člen
(1) Vrnjene izkaznice in značke po 9. in 10. členu tega pravilnika se komisijsko uničijo. Komisijo za uničenje izkaznic in značk
določi minister. O uničenju se sestavi zapisnik.
(2) Za uničenje se šteje večkratno preluknjanje izkaznice in
značke.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2006
Ljubljana, dne 31. maja 2006
EVA 2006-2111-0077
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
Soglašam!
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo
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Priloga: Obrazec izkaznice pooblaščene osebe

OBRAZEC IZKAZNICE POOBLAŠýENE OSEBE
Prva stran platnice izkaznice:

Druga stran platnice izkaznice:
_
I

_
I

REPUBLIKA SLOVENIJA

SLUŽBENA IZKAZNICA
POOBLAŠýENE OSEBE
AGENCIJE ZA POŠTO IN
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Republika Slovenija
Fotografija
(3 x 4 cm)

I_

_I

_____________________________
(Ime, priimek ter naziv)
__________________
(Podpis imetnika)
________________________
(Reg. št. izkaznice in znaþke)
_____________
(Datum izdaje)

Reg.št.: ..................................

Prva stran izkaznice (1):

Republika Slovenija

Mali
peþat:

______________________
(Podpis ministra)

Druga in ostale strani izkaznice (2-12):

Republika Slovenija

Imetnik te izkaznice skupaj z znaþko izkazuje
pooblastilo za opravljanje nadzora na delovnem
podroþju na podlagi .........þlena...Zakona...............
...........................
(Uradni list RS, št.
(materialni predpis)).

-1-

-2 - 12-
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o priznanjih policije

Na podlagi tretjega odstavka 125. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o priznanjih policije
1. člen
V Pravilniku o priznanjih policije (Uradni list RS, št.
106/05 in 107/05) se v prilogi št. 1, Statut priznanj policije, v
I. poglavju za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. Ne glede na določbo tretjega in četrtega odstavka
prejšnje točke je na listini o priznanju Znak policije za dolgo
letno delo iz 9. člena tega pravilnika naslednje besedilo:
– Republika Slovenija,
– Ministrstvo za notranje zadeve,
– Policija,
– naziv priznanja,
– prejme,
– ime in priimek prejemnika priznanja,
– razlog za dodelitev priznanja.
Levo spodaj sta napisana kraj in datum podelitve priznanja, desno spodaj so ime in priimek generalnega direktorja
policije, njegov naziv in lastnoročni podpis, v simetrali listine
pa je z reliefnim tiskom vtisnjen žig generalnega direktorja
policije.«.
Sedanje 5., 6. in 7. točka postanejo 6., 7. in 8. točka.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 094-44/2006 (21-7)
Ljubljana, dne 5. junija 2006
EVA 2006-1711-0029
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

2627.

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec maj 2006

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja minister za finance

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec maj 2006
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-

Uradni list Republike Slovenije
nju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo)
in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja
državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05), za
mesec maj 2006 znaša 1,44% na letni ravni oziroma 0,12%
na mesečni ravni.
Št. 4021-6/2006/16
Ljubljana, dne 9. junija 2006
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
2628.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj
2006

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE
rasti cen v Republiki Sloveniji,
maj 2006
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih maja 2006 v primerjavi z aprilom 2006 je bil
0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do konca maja 2006 je bil 0,013.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do konca maja
2006 je bil 0,003.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih maja 2006 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega
leta je bil 0,024.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
maja 2006 v primerjavi z aprilom 2006 je bil 0,009.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do maja 2006 je bil 0,024.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do maja 2006 je bil 0,005.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin maja 2006
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,032.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do maja 2006 v primerjavi s povprečjem leta
2005 je bil 0,015.
Št. 9621-45/2006/5
Ljubljana, dne 8. junija 2006
Genovefa Ružić l.r.
namestnica generalne direktorice
Statističnega urada Republike Slovenije
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VSEBINA

2566.
2567.
2568.
2569.
2570.
2571.
2572.
2573.
2574.
2575.
2576.

2624.

2625.
2626.
2627.

2628.

2577.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT)
Zakon o društvih (ZDru-1)
Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib)
Zakon o biocidnih proizvodih (ZBioP)
Zakon o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo
v Evropski uniji na nepremičninah (ZPPLPKEU)
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
(ZSZN-1)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu novih sort rastlin (ZVNSR-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(ZUODNO-F)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
(ZSOVA-B)
Zakon o dopolnitvi Zakona o zaščiti prič
(ZZPrič-A)

2586.

6637

2588.

6638

6642

2592.
6644

2594.
6704
2595.
2596.
6708
6710
6710

6711

2579.

2580.
2581.
2582.
2583.

2584.

2599.

2601.

6646
2603.
2604.
6647

6655
6657
6660

2605.

2606.

2607.
2608.

6660
6664

ČRNOMELJ

Program priprave za občinski lokacijski načrt Podcenter za ravnanje z odpadki in deponija inertnih
odpadkov Vranoviči

2598.

2602.

CELJE

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
za območje Mestne občine Celje
Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje
Bukovžlak SV-1
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v
k.o. Brezova

2597.

2600.

OBČINE
2578.

2593.

6645

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Krško za leto 2006

2590.

6643

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj
2006

2589.

2591.

MINISTRSTVA

Pravilnik o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o priznanjih policije
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec maj 2006

2587.

6640

VLADA

Uredba o plačilih za kmetijska gospodarstva zaradi
neugodnih naravnih razmer za leto 2006

2585.

6601
6605
6613
6623

2609.
2610.

6665

GROSUPLJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta za razširitev pokopališča v Grosupljem
Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini
Grosuplje
Odlok o razglasitvi mlina pri graščini Brinje za
kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga Odloka
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
gospodarska cona sever
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 47/22, k.o. Slivnica

6667
6669
6671
6672
6672

KRANJ

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2005
Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

6673
6674

KUZMA

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Kuzma
Odlok o predkupni pravici Občine Kuzma na nepremičninah

6674
6674

MORAVSKE TOPLICE

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Moravske Toplice

MOZIRJE

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Mozirje
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Mozirje za leto 2006
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Mozirje
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje
Odlok o prenehanju Odloka o določitvi volilnih enot
za volitve članov Občinskega sveta Občine Mozirje
in volitve župana Občine Mozirje
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Mozirje in volitve župana
Občine Mozirje
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji in volitve
župana Občine Rečica ob Savinji
Odlok o prenehanju Odloka o določitvi volilnih enot
za izvedbo volitev v sveta KS Mozirje in Rečica ob
Savinji
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rečica ob Savinji
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije Občine Mozirje
Sklep o ceni skrajšanega programa predšolske
vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje

6675
6676
6676
6677
6678
6678
6678
6679
6679
6680
6680
6680

NOVA GORICA

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine
Nova Gorica

6681

NOVO MESTO

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Gabrje
Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Brusnice

6686
6687

POSTOJNA

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Postojna
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnostih v Občini Postojna

6687
6687

Stran
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2611.
2612.
2613.
2614.

2615.
2616.

2617.

2618.

2619.
2620.
2621.

2622.
2623.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
opravljanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo v KS
Razdrto
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi števila članov sveta KS in volilnih enot v
krajevnih skupnostih Občine Postojna
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2004
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2005
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6688
6688
6688
6689

SVETA ANA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občina Sveta Ana za leto 2005
Odlok o dodelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana

6689
6690

ŠKOFLJICA

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem
vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in
vrtec Škofljica

6694

ŠMARTNO PRI LITIJI

Odlok o programu opremljanja za območje individualne gradnje na obrobju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – del

6694

VIDEM

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Videm za leto 2006
Sklep o izvzetju iz javnega dobra

6695
6696

ŽIRI

Odlok o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Žiri

6696

ŽIROVNICA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2005
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega
pomena v Občini Žirovnica

6700
6701
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