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Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

Na podlagi 8. člena in 1. ter 5. točke 9. člena Zakona o
kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev,
za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS,
št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o oblikovanju cen naftnih derivatov
1. člen
Ta uredba določa mehanizem oblikovanja cen naftnih
derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se
ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se morajo
oblikovati cene ali njihove sestavine.
2. člen
(1) Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo
95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: NMB-95), 98-oktanski neosvinčeni motorni bencin
(v nadaljnjem besedilu: NMB-98), plinsko olje (v nadaljnjem
besedilu: D-2) in ekstra lahko kurilno olje (v nadaljnjem besedilu: KOEL).
(2) Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto pro
izvoda, ki znaša 1 liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna
cena tekočega obdobja.
3. člen
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena)
za posamezen naftni derivat se določi z naslednjim izračunom:

Pt

ª§ n
«¨ ¦ CIFMedHi  ei
«¨ i 1
n
«¨
«¨
¬©

º
·
¸
»
¸ U »  r  M
¸ 1000 »
¸
»
¹
¼

Cena 1210 SIT · 5,05 EUR

ISSN 1318-0576 Leto XVI

kjer pomeni:
modelska cena naftnega derivata v €/liter
gostota naftnega derivata (za motorne bencine znaša 0,755 kg/liter, za D-2 in KOEL 0,845 kg/liter)
r:
prispevek za blagovne rezerve v €/liter, ki ga na
podlagi 21.b člena Zakona o blagovnih rezervah
z uredbo določi Vlada Republike Slovenije
M:
marža distributerjev, kot je navedena v 11. členu
te uredbe
i:
dnevni podatek; i=1,2,3,…,n
t:
14-dnevni interval tekočega obdobja
n:
n = 14; spremljamo 14-dnevno povprečje (dejansko je n = 10, ker za soboto in nedeljo ni objave
borznih kotacij)
e:
1 USD = x € (objavljeni dnevni tečaj Banke Slovenije ob 8.00 uri)
CIF MedH: borzna kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost v
USD/tono po viru: Platt's European Marketscan).
Pt:
ρ:

4. člen
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev v €/liter, korigirana po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene.
5. člen
(1) Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski
ceni Pt dodajo v skladu z veljavnimi predpisi vse fiskalne
obremenitve. Drobnoprodajna cena v € se skladno z matematičnimi pravili zaokroži na 3 decimalna mesta. S ponovnim
preračunom dobimo po odbitku vseh fiskalnih obremenitev
najvišjo korigirano prodajno ceno brez dajatev P*t, ki se lahko
uveljavi na trgu v obdobju t+1.
(2) Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene,
kot ga predvideva prejšnji odstavek tega člena, se korigirana
prodajna cena tekočega 14-dnevnega obdobja P*t določi kot
najvišja prodajna cena brez dajatev Pt, ki velja v obdobju t+1
(P*t = Pt).
6. člen
(1) Mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in prejšnjega
člena te uredbe se neposredno uporablja za NMB-95, D-2
in KOEL.
(2) Za NMB-98, ki kotira le na borzi v Rotterdamu, se
uporablja modificiran postopek, ki je določen v 7. členu te
uredbe.
7. člen
Osnova prodajne cene za NMB-98 je borzna kotacija za
NMB-95 (CIF MedH), povečana za oktansko premijo. Oktanska premija se dnevno izračunava kot razlika med cenama
NMB-98 in NMB-95, ki kotirata na borzi v Rotterdamu (NWE
barges FOB Rotterdam, Vir: Platt's European Marketscan).
Za vse nadaljnje postopke oblikovanja in sprememb cen se
smiselno uporabljajo določbe prejšnjih členov.
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8. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev (v €/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne kotacije
CIF Mediteran – High, podane v USD/tono;
b) modelska cena v €/tono se izračuna tako, da se
vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega
dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za
katere so na razpolago podatki;
c) v primeru, da za določen dan ni podatka o deviznem
tečaju, se kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi
devizni tečaj;
d) dejansko se modelska cena izračuna za 10 dni (v
soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgovanju), in sicer
od ponedeljka v tednu x, do petka v tednu x+1. V primeru,
da je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni oziroma
zaradi drugega vzroka na razpolago manj kot 10 podatkov,
se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih
podatkov. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o borznih kotacijah CIF Mediteran – High in podatki o deviznem
tečaju, ki so objavljeni najkasneje do ponedeljka v tednu x+2,
in sicer do 8. ure. Navedeni podatki se za izračun modelske
cene štejejo kot dokončni podatki;
e) izračunana modelska cena, izražena v €/tono, se
preko gostote (ρ) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v
€/liter ter se ji prišteje v €/liter izražen prispevek za blagovne
rezerve in v €/liter izražena bruto marža.
9. člen
(1) Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x+2 in
velja do ponedeljka v tednu x+4, distributerji pa so dolžni že
v ponedeljek v tednu x+2 o višini oblikovane cene obvestiti
Ministrstvo za gospodarstvo.
(2) V primeru, da je v ponedeljek v tednu x+2 v Republiki Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, so distributerji
dolžni prvi naslednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo, cena pa se lahko na trgu
v tem primeru uveljavi drugi naslednji delovni dan.
10. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– borzna cena v USD/tono:
– tečaj Banke Slovenije:
– borzna cena derivata
v €/liter:

1 decimalno mesto
(vhodni podatek)
4 decimalna mesta
(vhodni podatek)

zaokrožitev na 5 decimalnih
mest
– modelska cena:
zaokrožitev na 5 decimalnih
mest
– prodajna cena brez dajatev: zaokrožitev na 5 decimalnih
mest
– drobnoprodajna cena:
zaokrožitev na 3 decimalna
mesta.
11. člen
Višina marže za bencine znaša 0,08134 €/liter, za D-2
0,07626 €/liter in za KOEL 0,05023 €/liter. Višina marž se v
času veljavnosti uredbe ne spreminja.
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kjer pomeni:
modelska cena naftnega derivata v SIT/liter
gostota naftnega derivata (za motorne bencine
znaša 0,755 kg/liter, za D-2 in KOEL 0,845 kg/liter)
r:
prispevek za blagovne rezerve v SIT/liter, ki ga na
podlagi 21.b člena Zakona o blagovnih rezervah z
uredbo določi Vlada Republike Slovenije
M:
marža distributerjev, kot je navedena v 4. točki
tega člena
i:
dnevni podatek; i=1,2,3,…,n
t:
14-dnevni interval tekočega obdobja
n:
n = 14; spremljamo 14-dnevno povprečje (dejansko je n = 10, ker za soboto in nedeljo ni objave
borznih kotacij)
e:
1 USD = x SIT; dnevni tečaj Banke Slovenije (srednji za devize)
CIF MedH: borzna kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost
v USD/tono po viru: Platt's European Marketscan).
(2) Do 1. januarja 2007 se pri določanju P* (4. člen) in
drobnoprodajne cene (5. člen) ter pri postopku delovanja
mehanizma iz 3. člena te uredbe (8. člen) namesto eurov
uporabljajo tolarji.
(3) Do 1. januarja 2007 se pri izračunu cen uporablja
naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
Pt:
ρ:

– borzna cena v USD/tono:
– tečaj Banke Slovenije:
– borzna cena derivata
v SIT/liter:
– modelska cena:
– prodajna cena brez dajatev:
– drobnoprodajna cena:

1 decimalno mesto
(vhodni podatek)
4 decimalna mesta
(vhodni podatek)
zaokrožitev na 3 decimalna
mesta
zaokrožitev na 3 decimalna
mesta
zaokrožitev na 3 decimalna
mesta
zaokrožitev na 1 decimalno
mesto.

(4) Do 1. januarja 2007 znaša marža za bencine 19,493
SIT/liter, za D-2 18,275 SIT/liter in za KOEL 12,036 SIT/liter.
13. člen
Za prvi izračun prodajne cene brez dajatev, ki se lahko v
skladu s to uredbo uveljavi na trgu, se pri izračunu izhodiščne
najvišje modelske cene v SIT/liter po obrazcu iz 12. člena te
uredbe uporabi kot 14-dnevno povprečje t obdobje od vključno 25. septembra do vključno 6. oktobra 2006.

PREHODNE DOLOČBE

14. člen
Prodajne cene naftnih derivatov po tej uredbi se prvič
izračunajo in uveljavijo 10. oktobra 2006.

12. člen
(1) Do 1. januarja 2007 se modelska cena iz 3. člena
te uredbe za posamezen naftni derivat določi z naslednjim
izračunom:

15. člen
9. oktobra 2006 veljajo prodajne cene naftnih derivatov,
ki so veljale pred uveljavitvijo te uredbe.

Uradni list Republike Slovenije
16. člen
Ta uredba začne veljati 9. oktobra 2006.
Št. 00713-30/2006/5
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EVA 2006-2111-0106
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

USTAVNO SODIŠČE
4328.

Odločba o razveljavitvi dela sedmega odstavka
2.a člena Zakona o vojnih veteranih, ki se
glasi: »oseba, ki je prestopila iz JLA, pa ni
bila udeležena v neposrednih obrambnih
aktivnostih«

Št. U-I-89/04-23
Datum: 14. 9. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku, začetem na pobude
Ivana Blažiča, Matije Markovinoviča, in Ivana Purnata, vseh
iz Brežic, Joška Volka in Zvonka Baškovča, obeh iz Krške
vasi, ter Alojza Cizla in Janka Kržana, obeh iz Globokega,
na seji dne 14. septembra 2006

o d l o č i l o:
V 2.a členu Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS,
št. 63/95, 108/99, 76/03, 110/03 – ur. p. b., 38/06 in 59/06
– ur. p. b.) se razveljavi del sedmega odstavka, ki se glasi:
»oseba, ki je prestopila iz JLA, pa ni bila udeležena v neposrednih obrambnih aktivnostih«.

Obrazložitev
A.
1. Pobudniki izpodbijajo sedmi odstavek 2.a člena Zakona o vojnih veteranih (v nadaljevanju ZVV) v delu, v katerem določa, da oseba, ki je prestopila iz JLA, pa v času agresije na Republiko Slovenijo ni bila udeležena v neposrednih
obrambnih aktivnostih, ne more biti vojni veteran. Izpodbijana
določba naj bi bila v neskladju s prvim in z drugim odstavkom
14. člena Ustave, s prvim odstavkom 155. člena Ustave in s
14. členom Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91 – v nadaljevanju UZITUL).
2. Pobudniki navajajo, da so bili ob začetku agresije
na Republiko Slovenijo zaposleni v JLA na vojaškem letališču Cerklje ob Krki (Ivan Blažič, Matija Markovinovič in
Ivan Purnat kot aktivne vojaške osebe, Joško Volk, Zvonko
Baškovč, Alojz Cizl in Janko Kržan pa kot civilne osebe) in
da so na poziv Predsedstva Republike Slovenije prestopili
v Teritorialno obrambo Republike Slovenije (v nadaljevanju
TO). Navajajo, da so bili razporejeni v stalno sestavo 1. učne
čete TO oziroma v zbirni center Lisca, v katerem so nato
prebili ves čas agresije. Poudarjajo, da je ZVV ob uveljavitvi
leta 1996 na podlagi šeste alineje 2. člena določal, da status
vojnega veterana pridobi pripadnik TO, ki je v vojaški agresiji
na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991 opravljal dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije. Na podlagi
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navedene določbe naj bi status vojnega veterana pridobili vsi
pripadniki TO, ki so bili v tem obdobju v stalni sestavi TO in
vsi, ki so bili kot pripadniki rezervnega sestava TO vpoklicani
v enote oziroma poveljstva TO, ker so kot njeni pripadniki v
enotah oziroma v poveljstvih v času od 26. 6. do 18. 7. 1991
opravljali dela in naloge v skladu z vojaškim načrtom TO.
Enako naj bi veljalo tudi zanje, torej za tiste pripadnike stalne
sestave TO, ki so na poziv Predsedstva Republike Slovenije
v TO prestopili iz enot JLA, saj takrat veljavni Zakon o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni razlikoval med enimi
in drugimi pripadniki stalne sestave. Po navedbah pobudnikov je večje število pripadnikov 1. učne čete na Lisci, ki so
v TO prestopili iz JLA, v letih 1996 do 1998 pravice vojnega
veterana pri pristojnih organih upravnih enot brez težav tudi
uveljavilo. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 108/99 – v nadaljevanju
ZVV-A) pa naj bi uvedel dve kategoriji pripadnikov TO: tiste,
ki so bili v TO že pred osamosvojitveno vojno, in tiste, ki so
v TO prestopili iz JLA. Z izpodbijano določbo naj bi namreč
določil, da vojni veteran ne more biti tista oseba, ki je prestopila iz JLA, pa ni bila udeležena v neposrednih obrambnih
aktivnostih. Pobudniki menijo, da je navedena sprememba
posledica ideološko-politične diskvalifikacije prejšnjih pripadnikov JLA, ki sta jo povzročila Zveza vojnih veteranov
Slovenije in zakonodajalec. Dejstvo, da pobudniki v času po
prestopu v stalni sestav TO niso imeli priložnosti sodelovati
v neposrednih obrambnih aktivnostih, naj ne bi bilo posledica
njihove svobodne odločitve, ampak izrecnih navodil Predsedstva Republike Slovenije, naj se vse osebe, ki so prestopile iz
JLA (dezertirale), z umikom na varne položaje, zaščiti, da jih
JLA ne bi zajela. S tem, ko je zakonodajalec sprejel ZVV-A,
s katerim je uvedel dve kategoriji pripadnikov TO, je po mnenju pobudnikov brez posebnih pooblastil in postopka sprejel
zakon z učinkom za nazaj, s čimer je pobudnikom ukinil že
obstoječe, a še ne uveljavljene pravice iz ZVV. Izpodbijana
določba naj bi bila zato v neskladju s 155. členom Ustave. V
neskladju naj bi bila tudi s prvim odstavkom 14. člena Ustave
in z duhom 14. člena UZITUL, saj naj bi z njo zakonodajalec uzakonil dvojna merila za pridobitev statusa vojnega
veterana, ki temeljijo na ideološko političnih-predsodkih do
tistih pripadnikov stalne sestave TO, ki so v TO prestopili
iz enot JLA. Izpodbijana določba naj bi uvedla neenakost
med tistimi pripadniki TO, ki so prestopili iz JLA in so pravico
pred sprejemom ZVV-A že uveljavili, in tistimi, ki tega še niso
storili. Zato naj bi bila v neskladju tudi z drugim odstavkom
14. člena Ustave. Pobudniki v utemeljitev pravnega interesa
prilagajo listine, iz katerih izhaja, da Upravna enota Brežice
za pozitivno rešitev prošnje za priznanje statusa vojnega
veterana zahteva potrdilo o sodelovanju pri obrambi države
v času agresije ter da je Ministrstvo za obrambo zahtevke za
izdajo potrdila o njihovem sodelovanju pri obrambi države v
času agresije zavrnilo, ker niso sodelovali pri neposrednih
obrambnih aktivnostih.
3. Državni zbor na navedbe v pobudi ni odgovoril.
4. Mnenji v zvezi s pobudo sta poslala Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za obrambo.
Ministrstvo za obrambo navaja, da je sicer res, da so vse
osebe, ki so v času agresije na Republiko Slovenijo prestopile iz nekdanje JLA, z naslednjim dnem po podpisu pristopne izjave postale pripadniki TO, vendar nekateri od njih po
prestopu niso opravljali dolžnosti pri obrambi države oziroma
neposrednih obrambnih aktivnostih. Zaradi varnostnih razlogov, zlasti groženj JLA, naj bi se nekatere osebe, ki so
prestopile v TO, celotno obdobje agresije nahajale v zbirnih
centrih kot varovane osebe. Pri tem naj ne bi izvajale nobenih
nalog, povezanih z obrambo Republike Slovenije. Podobno
naj bi veljalo za tiste osebe, ki so prestopile v TO iz nekdanjih
vojaških zdravstvenih ustanov, iz Tehničnega zavoda ali pa
so opravljale različne storitvene dejavnosti po vojašnicah. Te
osebe naj bi dobile status oseb, ki so prestopile v TO, niso
pa sodelovale v neposrednih obrambnih aktivnostih. Zato

Stran

10320 /

Št.

101 / 3. 10. 2006

Ministrstvo meni, da tem osebam status vojnega veterana
ne gre. V nasprotnem primeru bi bile te osebe, po mnenju
Ministrstva, nasproti drugim pripadnikom TO v privilegiranem
položaju. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
pritrjuje mnenju Ministrstva za obrambo ter dodaja, da naj
bi dejstvo, da so se določene osebe, ki so prestopile v TO,
v času agresije nahajale v zbirnih centrih kot varovane osebe, predstavljalo objektivno razlikovalno okoliščino, ki naj bi
logično narekovala sprejem izpodbijane ureditve. Na enak
način naj bi bil urejen tudi status oseb, ki so v času agresije
redno služile vojaški rok ali bile na civilnem služenju vojaškega roka. Tudi za te pripadnike TO naj bi za priznanje statusa
vojnega veterana veljal pogoj, da so bile v navedenem času
udeležene v neposrednih obrambnih aktivnostih ter tako
opravljale dolžnosti pri obrambi kot najbolj splošnem pogoju
za priznanje statusa vojnega veterana.
B. – I.
5. Ustavno sodišče je pobude zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo.
6. Pobudniki so na podlagi poziva Predsedstva Republike Slovenije z dne 27. 6. 1991 prestopili iz JLA v TO. Kot
izhaja iz njihovih navedb ter odločb Ministrstva za obrambo, s katerimi so bile zavrnjene njihove zahteve za izdajo
potrdila o sodelovanju pri obrambi države v času agresije
na Republiko Slovenijo leta 1991, pobudniki ne izpolnjujejo
pogoja, ki ga za uveljavitev statusa vojnega veterana ZVV v
2.a členu zahteva od oseb, ki so prestopile iz JLA, tj. njihovo
neposredno udeležbo v obrambnih aktivnostih v času agresije na Republiko Slovenijo. Glede na navedeno pobudniki
izkazujejo pravni interes.
7. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju
ZUstS), je nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
B. – II.
8. Državljanom je po Ustavi zagotovljena tudi pravica
do socialne varnosti (50. člen Ustave). Človekove pravice na
področju socialne varnosti (socialne pravice) se uresničujejo
»pod pogoji, določenimi z zakonom« – torej na podlagi zakonov, ki določajo krog upravičencev, vrsto in obseg upravičenj,
pogoje za pridobitev in način uresničevanja pravic. Socialna
varnost se zagotavlja tudi s posebnim varstvom vojnih veteranov. Glede na to, da Ustava ne določa natančnejših načel
za ureditev varstva vojnih veteranov, je zakonodajalec vezan
le s splošnimi ustavnimi načeli in s spoštovanjem ustavno
zagotovljenih človekovih pravic.
9. ZVV je bil v prvotnem besedilu sprejet leta 1995. Kot
izhaja iz zakonodajnega gradiva (Poročevalec DZ, št. 2/94),
je temeljno načelo ZVV v zagotovitvi posebnega varstva
vojnim veteranom glede na to, da so bili to tisti prebivalci, ki
so bili med vojno ali vojaško agresijo na Republiko Slovenijo
kot sestavni del obrambnih sil oziroma odpora okupatorju
najbolj izpostavljeni in se njihova prizadetost ne glede na to,
ali so med vojno oziroma agresijo utrpeli okvaro organizma
ali ne, kaže v trajnih posledicah na njihovem zdravju. Drugo
načelo, na katerem temelji Zakon, je v priznanju, ki ga država
daje svojim vojnim veteranom zaradi njihovega prispevka k
obrambi države na njenem ozemlju oziroma v okviru njenega
narodnostnega območja ter njenih prebivalcev.
10. Tako je ob sprejetju ZVV določal, da pridobi status
vojnega veterana oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na
Republiko Slovenijo opravljala vojaške dolžnosti za obrambo
Republike Slovenije, oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na
Republiko Slovenijo v policijskih enotah opravljala naloge s
področja varnosti Republike Slovenije, in oseba, ki je bila na
podlagi odločitve pristojnega organa ali poveljstva v skladu s
predpisi neposredno vključena v oborožen odpor (1. člen).
 Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih
veteranih (Uradni list RS, št. 38/06 – ZZV-C) je bil prvi odstavek
1. člena ZVV spremenjen in dopolnjen, tako da se glasi:« Vojni

Uradni list Republike Slovenije
Splošno opredelitev pojma vojnega veterana iz prvega odstavka 1. člena Zakona z natančnejšo razčlenitvijo oziroma
opredelitvijo pojma vojnega veterana dopolnjujejo 2., 2.a, 3.
in 4. člen Zakona. ZVV (že v prvotnem besedilu) kot vojnega
veterana opredeljuje tudi pripadnika TO, ki je v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991
opravljal dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije (šesta
alineja 2. člena).
11. Pobudniki so bili v obdobju agresije na Republiko
Slovenijo pripadniki TO. Kot pojasnjujejo tudi sami, so bili
pred tem zaposleni v JLA. Na Poziv Predsedstva Republike
Slovenije vsem starešinam in pripadnikom JLA, razglašenim
dne 27. 6. 1991, po začetku agresije na Republiko Slovenijo, so zapustili JLA. S podpisom pristopne izjave so postali
pripadniki TO. Navedeno kot nesporno potrjuje ne le vsebina
teh izjav, temveč to izhaja tudi iz pojasnil Ministrstev. Do uveljavitve izpodbijane določbe so tako pripadniki TO, ne glede
na njihov »izvor« oziroma prejšnji status, lahko uveljavili status vojnega veterana na podlagi šeste alineje 2. člena ZVV,
če so izpolnjevali druge pogoje, ki jih za uveljavitev statusa in
pravic vojnega veterana zahteva ZVV. Od uveljavitve ZVV-A
dalje pa se od pripadnikov TO, ki so v TO prestopili iz JLA, za
uveljavitev statusa vojnih veteranov zahteva dodaten pogoj,
tj. udeležba v neposrednih obrambnih aktivnostih v času
agresije na Republiko Slovenijo (sedmi odstavek 2. člena
ZVV).
12. Tako kot za vse človekove pravice, je tudi za pravico
do socialne varnosti izrednega pomena njena povezava z
drugim odstavkom 14. člena Ustave, ki vsebuje načelo enakosti. Spoštovanje načela enakosti in zagotavljanje enakega
obravnavanja je torej ena od temeljnih zahtev, na katero
mora paziti zakonodajalec pri urejanju pravic, ki pomenijo
izvrševanje ustavne pravice do socialne varnosti. Načela
enakosti pred zakonom seveda ni mogoče pojmovati kot
enostavne splošne enakosti vseh. Po ustaljeni presoji Ustavnega sodišča načelo enakosti pred zakonom ne pomeni, da
predpis – kadar podlaga za različno urejanje niso okoliščine
iz prvega odstavka 14. člena Ustave – ne bi smel različno
urejati enakih položajev pravnih subjektov, pač pa, da tega
ne sme početi samovoljno, brez razumnega in stvarnega
razloga. Za razlikovanje mora torej obstajati razumen, iz
narave stvari izhajajoč razlog.
13. Kot je že bilo navedeno, je bil s sprejemom ZVV-A,
ki je začel veljati 11. 1. 2000, za uveljavitev statusa vojnega
veterana od določene skupine pripadnikov TO (tj. prestopnikov iz JLA) določen dodaten pogoj, tj. njihova neposredna
udeležba v obrambnih aktivnostih v času agresije na Repuveteran oziroma vojna veteranka (v nadaljnjem besedilu: vojni veteran) je oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo
opravljala za obrambo Republike Slovenije vojaško dolžnost ali
katero od drugih dolžnosti na področju obrambe in zaščite, oseba,
ki je poklicno opravljala določene naloge s področja obrambe in
zaščite oziroma s področja upravnih notranjih zadev, oseba, ki je
v policijskih enotah opravljala naloge s področja varnosti Republike Slovenije, oseba, ki je sodelovala v pogajanjih s predstavniki
takratne Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljnjem besedilu:
JLA), oseba, ki je v zbirnem centru za vojne ujetnike ( v nadaljnjem
besedilu: zbirni center) opravljala naloge, povezane z vojnimi ujetniki, oseba, ki je kot vodstveni delavec ali delavka (v nadaljnjem
besedilu: delavec) carinske službe izvajala naloge po navodilu
republiške koordinacijske skupine, in oseba, ki je bila na podlagi
odločitve pristojnega organa ali poveljstva v skladu s predpisi neposredno vključena v oborožen odpor.«
 Vsebina pojma vojnega veterana je bila z več novelami zakona spremenjena in predvsem dopolnjena z opredelitvijo dodatnih
kategorij vojnih veteranov (glej 2. in 2.a člen ZVV).
 Kresal B. v Šturm L. (ured.): Komentar Ustave Republike
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije,
Ljubljana 2002, str. 521, tč. 6.
 Kresal B. v Šturm L. (ured.): Komentar Ustave Republike
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije,
Ljubljana 2002, str. 521, tč. 6.
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bliko Slovenijo. Do trenutka sprejema ZVV-A so bili torej vsi
pripadniki TO, ne glede na njihov »izvor« oziroma prejšnji
status v enakem položaju. Seveda ob predpostavki, da so
izpolnjevali pogoje, ki jih za uveljavitev statusa vojnega veterana za vse pripadnike TO določa šesta alineja 2. člena
ZVV. Po uveljavitvi izpodbijane določbe ZVV-A pa so se te
iste osebe, ob navedenih predpostavkah, znašle v različnih
pravnih položajih. Razlogov za različno ureditev sicer enakih
položajev Ustavno sodišče niti iz gradiva, ki je bilo na voljo
v postopku sprejemanja ZVV-A (Poročevalec DZ, št. 5/97 in
63/98), niti iz mnenj Ministrstev ni moglo izluščiti. Razlogov
za takšno spremembo, ki pomeni razlikovanje tudi ni pojasnil
zakonodajalec v okviru možnosti, ki jo je imel v tem postopku, saj na pobudo ni odgovoril. Po oceni Ustavnega sodišča
razumen, iz narave izhajajoč razlog za razlikovanje ne more
biti zgolj dejstvo, da so te osebe v TO prestopile iz JLA.
14. Ker zakonodajalec ni izkazal razumnega in iz narave stvari izhajajočega razloga za uzakonitev ureditve, po
kateri se za pridobitev statusa vojnega veterana le od nekaterih pripadnikov TO zahteva izpolnitev dodatnega pogoja, je
sedmi odstavek 2.a člena ZVV, v delu, v katerem določa, da
oseba, ki je prestopila iz JLA, pa ni bila udeležena v neposrednih obrambnih aktivnostih v času agresije na Republiko
Slovenijo, ne more biti vojni veteran, v neskladju z načelom
enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Zato ga je Ustavno sodišče v tem delu razveljavilo.
15. Ker je Ustavno sodišče izpodbijano določbo v navedenem obsegu razveljavilo že na podlagi ugotovitve, da
je ta v neskladju z načelom enakosti iz drugega odstavka
14. člena Ustave, se mu v presojo drugih navedb pobudnikov
ni bilo treba spuščati.
C.
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter
sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija
Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo
je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

4329.

Odločba o razveljavitvi dela šestega odstavka
2. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper
ter o zavrnitvi in zavrženju pobude za začetek
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti

Št. U-I-349/04-16
Datum: 14. 9. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in
postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na
pobudo javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani, ki
ga zastopa Igor Križanec, odvetnik v Ljubljani, na seji dne
14. septembra 2006

o d l o č i l o:
1. V šestem odstavku 2. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper (Uradne
objave, št. 42/03 in Uradni list RS, št. 113/05) se razveljavi
besedilo: »vse preostale poslovne površine, katere v zemljiškem katastru niso zavedene kot zelenice«.
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2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti 3., 5., 7. in 11. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper se
zavrne.
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti 12. in 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper se zavrže.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnik kot zavezanec za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju nadomestilo)
izpodbija določbe 2., 3., 5., 7., 11., 12. in 15. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Koper (v nadaljevanju Odlok), kolikor ga obremenjujejo s
plačevanjem nadomestila za zemljišča na območju študentskega tabora v Ankaranu. Navaja, da je javni neprofitni zavod
in da na Jadranski ulici 88 v Ankaranu opravlja neprofitno,
prosvetno in družbeno pomembno dejavnost. Pobudnik naj bi
bil lastnik parc. št. 957/1 in 1030 k. o. Oltra, na katerih naj bi
imel objekte – študentske domove in objekte ter površine za
izvajanje interesnih dejavnosti študentov, dijakov in učencev.
Lokalna skupnost naj tega posebnega položaja pobudnika v
izpodbijanem aktu ne bi upoštevala. Nadomestilo naj bi bilo
odmerjeno skoraj v višini letnih dohodkov, kar naj bi pomenilo
nesorazmeren poseg v lastninsko pravico. Zaradi tako visoke obremenitve naj bi bila vprašljiva smiselnost nadaljnjega
izvajanja dejavnosti pobudnika, ki naj bi bil na tem območju
že več kot 40 let. Pobudnik navaja, da je definicija zazidanega stavbnega zemljišča v 2. členu Odloka preveč ohlapna,
da bi lokalni skupnosti preprečila samovoljno in arbitrarno
opredeljevanje območij, ki se obremenijo z nadomestilom.
V prehodnem obdobju naj ne bi bilo natančno opredeljeno,
kdo in na kakšen način ugotavlja, kaj predstavlja zazidano
stavbno zemljišče, kaj nezazidano in kaj gospodarsko javno
infrastrukturo. To naj bi se pokazalo tudi v obravnavanem
primeru, ko naj bi Mestna občina kot zazidano stavbno zemljišče štela celoten obseg nepremičnin, torej obe parceli v
izmeri 25.124 m2, čeprav naj bi bila dejanska površina vseh
stavb zgolj 1249 m2. Druge površine naj bi bile rekreativne
in pohodne površine. Kriterijev, na podlagi katerih bi lokalna
skupnost objektivno lahko razvrščala posamezne površine v
opredeljene kategorije, naj izpodbijani akt ne bi vseboval. Pobudnik navaja, da so v 3. členu določeni kriteriji za določitev
območij, v katera se uvrščajo površine. Opredelitev območij
naj bi bila brez podlage v prostorskih dokumentih. Lokalna
skupnost naj bi kriterij koristi zavezancev zaradi komunalne
opremljenosti zmanjšala na najmanjšo možno mero. Pobud
nik izpodbija 5. člen Odloka, ker naj ne bi upošteval večjih
motenj pri uporabi stavbnega zemljišča. Zemljišča naj bi bila
obremenjena zaradi hrupa, trajnega onesnaženja okolja, zaradi bližine schengenske meje, pristanišča in avtocestnega
križa. Obremenjenost naj bi bila največja, ko pobudnik opravlja sezonsko dejavnost turističnih in dopustniških storitev za
študente, dijake, socialno ogrožene. Parcela št. 1030 k. o.
Oltra naj bi mejila na občinsko zemljišče, to naj bi bilo v naravi kopališče, ki naj ga bi zgradil pobudnik. Čez pobudnikovo
zemljišče naj bi tekla pešpot, ki naj bi povezovala kopališče z
javno cesto. To pešpot naj bi lahko uporabljali vsi. Pobudnik
naj bi prispeval k opremljanju in vzdrževanju sicer občinskih
zemljišč, za kar pa naj ne bi bil deležen nobenih posebnih
ugodnosti.
2. Pobudnik izpodbija tudi 7. člen Odloka, ki uvršča
različne vrste stavb v posamezne skupine glede na njihovo
namembnost. Pobudnikova zemljišča naj bi bila uvrščena v
skupino javnih stavb, kamor so uvrščene stavbe za razvedrilo, družbena prebivališča, športno rekreacijske stavbe,
bolnice in zdravstveni domovi, izobraževalno raziskovalne
ustanove. Pobudnik naj bi bil diskriminiran, ker naj bi lokal-
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na skupnost pobudnika kot javni neprofitni zavod povsem
samovoljno, arbitrarno in brez razloga izenačila z velikimi in
dobičkonosnimi gospodarskimi subjekti, kot so Luka Koper,
trgovska središča, turistični kompleksi, gostinski objekti in
podobno. Do sedaj naj bi bile pobudnikove površine uvrščene v kategorijo stavb za stanovanjske namene, kar naj bi
delno izhajalo iz opredelitve po 11. členu Odloka. Tudi faktor
izkoriščenosti, določen v 11. členu Odloka, naj ne bi upošteval različnosti posameznih zavezancev. Pobudnik sicer
opravlja sezonsko dejavnost, vendar naj bi bila v povprečju
izkoriščenost zemljišč zelo velika. Tega dejstva naj Mestna
občina ne bi upoštevala. Izpodbijani Odlok naj bi omogočal
lokalni skupnosti samovoljno interpretacijo točkovnega sistema z namenom čim večje davčne obremenitve. Pobudnik
izpodbija tudi 12. člen Odloka, ta določa ugodne lokacije v
zvezi z možnostjo pridobivanja dohodka, ki je posledica teh
lokacij. Mestna občina naj ne bi upoštevala posebnega položaja pobudnika kot javnega neprofitnega zavoda, temveč naj
bi bili njegovi objekti obremenjeni enako kot druge poslovne
stavbe. Pobudnik meni, da bi se moral ta kriterij upoštevati le
pri gospodarskih in poslovnih dejavnostih. Pobudnik izpodbija tudi 15. člen Odloka, ki na predlog župana določa oprostitev nadomestila za javne zavode Mestne občine. Lokalna
skupnost naj bi se torej zavedala problema prekomerne
obremenitve neprofitnih subjektov. Po tej določbi naj bi imel
župan diskrecijsko pravico predlagati oprostitev, ker naj ne
bi bilo določenih kriterijev. Pobudnik predlaga, naj Ustavno
sodišče odpravi izpodbijane določbe Odloka.
3. Mestna občina odgovarja, da pobudnik nima pravnega interesa za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka, ker je
dne 1. 1. 2005 prenehal upravljati Študentski tabor Ankaran.
Pravico upravljanja s temi nepremičninami naj bi Vlada s
sklepom št. 465-194/2004 dne 24. 6. 2004 prenesla na Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Odlok naj bi bil sprejet v
skladu z 218. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 102/04 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZGO-1-UPB1).
Za izračun nadomestila naj bi se uporabljali uradni podatki
in evidence, za zbiranje in preverjanje podatkov pa naj bi bil
pristojen Urad za nepremičnine Mestne občine (v nadaljevanju Urad). Pred določitvijo višine nadomestila naj bi Urad
ugotovil površino zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč,
namembnost nepremičnin ter druga merila, ki so pomembna
za izračun višine nadomestila. Mestna občina je poslovne
površine določila v šestem odstavku 2. člena Odloka. Za
obravnavano območje naj bi bili sprejeti prostorsko ureditveni
pogoji. Škodljive emisije naj bi bile na območju celotne Mestne občine. Vse te emisije naj bi bile posledica družbenega
razvoja, družbenih sprememb in geografskega položaja Mestne občine. Mestna občina naj bi v skladu s 4. členom Dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih
se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in
meril za določanje višine tega nadomestila (Uradni list SRS,
št. 19/86 – Dogovor) opredelila moteče elemente bivanja v
določenem okolju v 10. členu Odloka. Vlaganja v kopališče
in drugo infrastrukturo naj ne bi bila pravno relevantna za
določanje višine nadomestila. V Odloku naj ne bi bila upoštevana sezonska opredelitev poseljenosti in izkoriščenosti
zemljišča, ampak naj bi bila določena prostorska poseljenost
prebivalstva ter višinski gabariti objektov. V postopku odmere
nadomestila naj bi bilo pobudniku odmerjeno nadomestilo v
višini 11.500.000,00 SIT. Pri odmeri nadomestila naj bi bile
nepremičnine pobudnika uvrščene v skupino 7e – stavbna
zemljišča turistično-gostinskih stavb in delov stavb za kratkotrajno namestitev (počitniški domovi in bungalovi). Prav
tako pa naj bi bilo upoštevano, da pobudnik ne opravlja
pridobitne dejavnosti. Pobudnika pa naj ne bi bilo mogoče
drugače obravnavati zgolj zaradi tega, ker je javni zavod, ki
ga je ustanovila Republika Slovenija. Če naj bi država omogočala uresničevanje ustavnega načela socialne države, bi
morala zagotoviti tudi pogoje za delovanje teh zavodov, med
katere spada tudi plačevanje davkov in drugih javnih dajatev.
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Glede oprostitve plačila nadomestila za javne zavode, za
katere je ustanoviteljica Mestna občina, naj bi bila pravna
podlaga v 59. členu Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84 – v nadaljevanju ZSZ/84). Oprostitev plačila
nadomestila javnih zavodov Mestne občine naj ne bi bilo
diskriminacijsko, če Mestna občina enako obravnava svoje
zavode in različno zavode, ki jih ustanavljajo drugi.
4. Urad, ki je pristojen za pripravo podatkov v zvezi z
odmero nadomestila, je pojasnil, da sta nepremičnini parc.
št. 1030 in 957/1 k. o. Oltra zazidano stavbno zemljišče. Površina obeh parcel in poslovni objekt v etaži, v skupni izmeri
25.124 m2, naj bi obsegalo zazidano stavbno zemljišče, ker
je namenjeno počitniški dejavnosti. Na parc. št. 1030 k. o.
Oltra naj bi bile počitniške prikolice in objekti, namenjeni
počitniški dejavnosti. Na parc. št. 957/1 k. o. Oltra pa naj
bi bili bungalovi, poslovni objekt in drugi objekti, namenjeni
počitniški dejavnosti. Urad naj bi sporno območje štel za
zazidano stavbno zemljišče v skladu s šestim odstavkom
2. člena Odloka, ki določa kot poslovne površine tudi gostinske vrtove, kopališča, kampe.
B. – I.
5. Pobudniku je bilo odmerjeno nadomestilo za zazidana stavbna zemljišča v izmeri 25.124 m2 po odločbi Davčnega urada Koper, š. 42505-00692/2004-0632/327 z dne
11. 11. 2004 (v nadaljevanju odločba), ki še ni pravnomočna,
zato izkazuje pravni interes. Ustavno sodišče je pobudo za
oceno ustavnosti in zakonitosti šestega odstavka 2. člena
Odloka sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega
odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
6. Po 5. točki prvega odstavka 179. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju ZUreP-1) je prenehal veljati Zakon o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97 – v nadaljevanju ZSZ/97), razen
prve alineje 56. člena v delu, ki se nanaša na nadomestilo.
Na podlagi te določbe ZSZ/97 je v veljavi ureditev plačevanja
nadomestila, kot izhaja iz VI. poglavja ZSZ/84. To ureditev
dopolnjujejo 180. člen ZUreP-1 in določbe 218. do 218.b člena
ZGO-1-UPB1, ki med drugim natančneje opredeljujejo stavbna zemljišča, za katera se lahko odmerja nadomestilo.
7. V obravnavanem primeru gre za zazidano stavbno
zemljišče, torej za gradbeni parceli, na katerih so objekti,
ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, zato je po
218. in 218.b členu ZGO-1-UPB1 odmera nadomestila zanje
predvidena. Odlok v 5. členu našteva kriterije za določitev
njegove višine. Med njimi sta tudi lega stavbnega zemljišča
in vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega zemljišča. Glede na lego so stavbna zemljišča po 3. členu Odloka razvrščena v deset območij. Glede na vrsto dejavnosti
oziroma namen uporabe pa so stavbna zemljišča po 7. členu
Odloka razvrščena v osem skupin. V skupino e so uvrščena
stavbna zemljišča turistično-gostinskih stavb ali delov stavb
in objektov ter njihovi pripadajoči deli stavb: hotelske stavbe,
stavbe za kratkotrajno namestitev (počitniški domovi in bungalovi) ter stavbe za nudenje gostinskih uslug. Po tabeli iz
7. člena Odloka so ta zemljišča na II. območju ovrednotena
s 500 točkami. Z enakim številom točk so ovrednotena tudi
zemljišča industrijskih, poslovnih in javnih stavb. Po 6. členu
Odloka pa se upoštevata tudi komunalna opremljenost zemljišč in smotrna izkoriščenost zemljišča (11. člen Odloka).
8. Iz odločbe izhaja, da je za pripravo podatkov v zvezi z
odmero nadomestila pristojen Urad. Urad je dne 19. 6. 2006
Ustavnemu sodišču poslal pojasnilo, da je bilo nadomestilo
odmerjeno za parc. št. 1030, na kateri so počitniške prikolice in objekti, namenjeni počitniški dejavnosti, in za parc. št.
957/1 k. o. Oltra, na kateri so bungalovi, poslovni objekt in
drugi objekti, namenjeni počitniški dejavnosti. Urad je štel,
da sta obe parceli v celoti poslovni površini, zato je bilo
pri odmeri nadomestila upoštevanih 25.124 m2 zazidanega
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stavbnega zemljišča. Pobudnik je svoje nepremičnine dal geodetsko odmeriti. Ugotovljeno je bilo, da so na pobudnikovih
parcelah naslednji objekti: restavracija v izmeri 342 m2, trije
sanitarni objekti v izmeri 143 m2, 36 bungalovov v skupni
izmeri 648 m2, recepcija v izmeri 7 m2 in sanitarni objekt v izmeri 127 m2. Skupna površina objektov je 1249 m2. Po parc.
št. 1030 k.o. Oltra pa poteka še cesta v izmeri 993 m2.
9. Po 218. členu ZGO-1-UPB-1 se določbe prve alineje
prvega odstavka 56. člena ZSZ/97 uporabljajo samo za tista
zazidana stavbna zemljišča, na katerih so gradbene parcele
z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture, in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega
dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih
objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Po
1. točki prvega odstavka 2. člena ZGO-1-UPB-1 je objekt s
tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen
iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov skupaj z
vgrajenimi instalacijami in tehnološkimi napravami. Gradbeni
inženirski objekt je objekt, namenjen zadovoljevanju tistih človekovih materialnih in duhovnih potreb ter interesov, ki niso
prebivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbah (točka 1.2.
prvega odstavka 2. člena ZGO-1-UPB-1). To pomeni, da se
za zazidana stavbna zemljišča lahko odmerja nadomestilo
le za gradbene parcele, na katerih so zgrajene stavbe in
gradbeni inženirski objekti, oziroma če je bilo za te objekte
izdano dokončno gradbeno dovoljenje.
10. Mestna občina je sicer v Odloku povzela zakonsko
določbo glede zazidanih stavbnih zemljišč in hkrati v šestem
odstavku 2. člena opredelila poslovne površine. Po tej določbi so kot zazidano stavbno zemljišče opredeljene tudi vse
preostale poslovne površine, ki v zemljiškem katastru niso
določene kot zelenice. To pomeni, da je predpisala nadomestilo tudi za tiste poslovne površine, ki niso gradbene parcele z zgrajenimi stavbami oziroma gradbenimi inženirskimi
objekti. S to določitvijo zazidanih stavbnih zemljišč je ravnala
v neskladju z določbo 218. člena ZGO-1-UPB-1. Zato je v
tem delu Odlok v neskladju z 218. členom ZGO-1-UPB-1.
Pobudnik je sicer predlagal odpravo izpodbijane določbe,
vendar po drugem odstavku 45. člena ZUstS Ustavno sodišče odpravi nezakonit predpis, kadar ugotovi, da je treba
odpraviti škodljive posledice, ki so nastale zaradi nezakonitosti. V navedenem primeru odločba o nadomestilu še ni pravnomočna, zato je Ustavno sodišče v tem delu izpodbijano
določbo razveljavilo (1. točka izreka).
B. – II.
11. Pobudnik izpodbija 3. člen Odloka, ki določa območja stavbnih zemljišč, na katerih se plačuje nadomestilo,
določena po kriterijih, ki upoštevajo njihove v nadaljevanju
naštete lokacijske in druge prednosti. Na podlagi teh kriterijev
je oblikovanih deset območij stavbnih zemljišč. Pobudnikova
zemljišča so uvrščena v II. območje, ki obsega obalni pas od
mejnega prehoda Lazaret do občinske meje z Občino Izolo,
kar zajema območje od mejnega prehoda Lazaret, Debelega
rtiča, Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Ankarana, Sončnega
parka, Stare bolnice Ankaran, Luke Koper, predvideno območje severne obvoznice, Marine Koper, mestnega kopališča,
stavbe v starem mestnem jedru s frontno linijo od mestnega
kopališča do Hotela Koper, stare semedelske vpadnice, Hotela Žusterna s kopališčem ter obalni pas do občinske meje z
Občino Izolo. Pobudnik očita, da je ta razdelitev brez podlage
v prostorskih dokumentih Mestne občine. Mestna občina je
v odgovoru pojasnila, da so bili prav prostorski akti podlaga
za razdelitev območij. Sporno območje se po navedbah nasprotne udeleženke ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji.
Pobudnik zgolj s sklicevanjem na različno obremenitev posameznega območja še ne izkazuje, da je njegova obveznost v
nerazumnem razmerju z ugodnostmi, ki jih prinaša lega zazidanih stavbnih zemljišč, ki jih uporablja. Zato tudi ne izkazuje,
da je sam po kriteriju lege prekomerno obremenjen. Ustavno

Št.

101 / 3. 10. 2006 /

Stran

10323

sodišče je zato njegov očitek, da je izpodbijana določba v
neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave, zavrnilo kot
očitno neutemeljen.
12. Pobudnik izpodbija tudi 5. člen Odloka, ker ne določa kot merilo za zmanjšanje plačila nadomestila »večje
motnje pri uporabi stavbnega zemljišča«. Citirana določba
Odloka na splošno določa merila za določitev višine nadomestila. Očitki pobudnika so splošni, zato jih Ustavno sodišče
ni moglo preizkusiti.
13. Po določbi 7. člena Odloka so objekti glede na namensko rabo uvrščeni v posamezne skupine. Pobudnikovi
objekti so po navedbah nasprotne udeleženke uvrščeni v
skupino e, čeprav iz odločbe o odmeri nadomestila izhaja, da
je bilo odmerjeno nadomestilo za javne stavbe (skupina g),
ki obsega stavbe za razvedrilo (gledališče, muzeji, knjižnice,
izobraževalno raziskovalne ustanove, bolnice ter zdravstveni
domovi), družbena prebivališča (dom za ostarele, študentski
dom, dom za brezdomce, sirotišnica) ter športno rekreacijske stavbe. Za obe skupini je predpisano enako število
točk. Pobudnik predvsem očita, da so bili njegovi objekti v
prejšnjih letih uvrščeni med stanovanjske stavbe, za katere
se plačuje nižje nadomestilo. Namenska raba pobudnikovih
nepremičnin je poslovna raba in ne stanovanjska. Zato je
neutemeljen očitek o neskladju z načelom enakosti pred zakonom, če se za različne pravne položaje uporabljajo različni
pravni predpisi.
14. Pobudnik izpodbija 11. člen Odloka, ki določa smotrno izkoriščenost zazidanega stavbnega zemljišča. Mestna
občina je po tem kriteriju razdelila zemljišča v pet skupin.
Pobudnikova zemljišča spadajo v prvo skupino (faktor izkoriščenosti zemljišča 0,2–0,4), za katero je določeno 20 točk.
Pobudnik očita, da je glede na to, da opravlja sezonsko
dejavnost, izkoriščenost njegovih zemljišč zelo velika. Kriterij smotrne izkoriščenosti zemljišča pomeni izkoriščenost
samega prostora (racionalno rabo prostora) in ne povprečne
zasedenosti objektov, kot zmotno meni pobudnik.
15. Glede na zgoraj navedeno je pobuda glede izpodbijanih določb 3., 5., 7. in 11. člena ZGO-1-UPB-1 očitno
neutemeljena (2. točka izreka).
B. – III.
16. V skladu z drugim odstavkom 162. člena Ustave
lahko vsakdo da pobudo za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem, če izkaže svoj pravni interes. Drugi odstavek
24. člena ZUstS določa, da je pravni interes za vložitev pobude podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih
pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno
posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni
položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni
interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev pobudnikovemu predlogu mora privesti do izboljšanja njegovega
pravnega položaja.
17. V 12. členu Odlok našteva izjemno ugodne lokacije,
na katerih se pri obremenitvi s številom točk v zvezi s pridobivanjem dohodka upošteva kriterij izjemnih ugodnosti. Te
lokacije četrti odstavek 12. člena Odloka razdeli na območja
A, B in C in jih točkuje z določenim številom točk po tabeli. Iz
odgovora Mestne občine izhaja, da so njegova zemljišča uvrščena v skupino 7e – stavbna zemljišča turistično gostinskih
stavb in delov, stavb za kratkotrajno namestitev (počitniški
domovi in bungalovi) in da je bilo pri odmeri nadomestila
upoštevano, da pobudnik ne opravlja pridobitne dejavnosti.
Ker gre za vprašanje razlage Odloka, bo pobudnik izkazoval
pravni interes šele, če bodo upravni organi in pristojna sodišča Odlok razlagali drugače, kot ga razlaga Mestna občina.
18. Pobudnik očita, da je po določbi 15. člena Odloka
dopustna oprostitev plačila nadomestila za javne zavode,
katerih ustanoviteljica je Mestna občina, in da niso opredeljeni kriteriji, po katerih lahko župan predlaga oprostitev. Šesti
odstavek 15. člena določa, da o morebitnih drugih oprostitvah odloča občinski svet na predlog župana. Z morebitno
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razveljavitvijo 15. člena se pobudnikov pravni položaj ne bi v
ničemer izboljšal. Razveljavitev ali odprava izpodbijane določbe bi pomenila samo to, da oprostitev plačila nadomestila
sploh ne bi bila dopustna.
19. Ker pobudnik ni izkazal neposrednega in konkretnega pravnega interesa za začetek postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti 12. in 15. člena Odloka, je Ustavno
sodišče pobudo v tem delu zavrglo (3. točka izreka).
C.
20. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena, drugega odstavka 26. člena in
25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter
sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija
Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo
je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

4330.

Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

Št. Up-43/04-27
Datum: 14. 9. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi dr. A. A. iz Ž. na seji dne 14. septembra 2006

o d l o č i l o:
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št.
II Ips 464/2003 z dne 23. 10. 2003 se zavrne.
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča št.
II Cp 998/2002 z dne 2. 4. 2003 se zavrže.

Obrazložitev
A.
1. Sodišče prve stopnje je pritožniku (v pravdnem postopku tožeči stranki) na podlagi drugega odstavka 72. člena
Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I in
nasl. – ZDen) prisodilo denarno odškodnino z zamudnimi
obrestmi od dne 20. 12. 1999 dalje, višji tožbeni zahtevek pa
zavrnilo. Višje sodišče, ki je odločalo o pritožbah obeh pravdnih strank, je zvišalo znesek denarne odškodnine, glede
zakonskih zamudnih obresti od skupne glavnice (tj. seštevka
na prvi stopnji prisojene in na drugi stopnji zvišane glavnice)
pa odločilo, da tečejo šele od dne 1. 1. 2002. Zoper zavrnilni
del odločitve o obrestnem delu zahtevka (ki po njegovem izračunu znaša 16.440.332 SIT) je pritožnik vložil revizijo, ki jo
je Vrhovno sodišče zavrglo. Odločitev temelji na stališču, da
obrestni zahtevek ne izgubi narave stranske terjatve, čeprav
v postopku z revizijo ostane sporna le še odločitev o obrestih. Vrednost stranske terjatve se za ugotovitev vrednosti
spornega predmeta po drugem odstavku 39. člena Zakona
o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. – v
nadaljevanju ZPP) ne upošteva, zato je taka revizija po presoji Vrhovnega sodišča nedovoljena.
2. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča, podrejeno pa zoper sodbo Višjega sodišča.
Očitek Vrhovnemu sodišču o odstopu od sodne prakse utemeljuje s številnimi sklepi Vrhovnega sodišča, v katerih naj
bi v zvezi z vprašanjem dopustnosti revizije glede obrestne-
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ga dela zahtevka zavzelo drugačna stališča. Kršitev načela
enakosti pred zakonom pa vidi pritožnik v primerjavi svojega
položaja s položajem tožnika, ki bi ob enakem tožbenem zahtevku z glavnico uspel le delno, vendar tako, da bi vrednost
zavrnjenega dela presegala 1.000.000 SIT, obrestni zahtevek
pa bi bil zavrnjen. Medtem ko naj sam z revizijo ne bi mogel
izpodbijati odločitve o obrestih, naj bi drugi tožnik v svoji reviziji lahko izpodbijal tudi odločitev o obrestih, ki izvirajo iz že
prisojenega dela glavnice. Navaja, da mora biti obligacijska
pravica do plačila obresti upravičena do enakega pravnega
varstva kot katerakoli druga premoženjska pravica, in poudarja, da ZPP dopušča revizijo v vsakem premoženjskem
sporu, če je presežen vrednostni prag izpodbijanega dela
sodbe. Razlaga zakona, ki premoženjske pravice razvršča
glede na pravni temelj in na tej podlagi posamezno pravico
zaradi njene domnevne »postranskosti« izvzame iz revizijskega preskusa, po mnenju pritožnika krši načelo enakosti
pred zakonom. Zatrjuje kršitev 14. in 22. člena Ustave.
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-43/04 z dne 4. 4.
2006 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. Ustavna pritožba je bila v skladu s 56. členom Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) poslana
Vrhovnemu sodišču. Vrhovno sodišče je na trditev ustavnega
pritožnika o odstopu od sodne prakse odgovorilo in priložilo
več revizijskih odločb, v katerih je v vsebinsko enakih oziroma podobnih situacijah sprejelo enako odločitev. Posebej je
opozorilo na odločbo št. II Ips 134/2004 z dne 21. 10. 2004,
v kateri je v razlogih med drugim navedlo, da ni dovoljena
revizija samo proti odločitvi o obrestih v primerih, kadar so
bile te uveljavljane poleg zahtevka za plačilo glavnice. Odgovor Vrhovnega sodišča je bil poslan pritožniku. Pritožnik
v odgovoru analizira revizijske odločbe, ki jih je predložilo
Vrhovno sodišče in poudarja, da v svoji ustavni pritožbi poleg
vprašanja odstopa od sodne prakse odpira tudi vprašanje, ali
pravno stališče, ki ga je Vrhovno sodišče sprejelo v izpodbijanem sklepu, daje določbam ZPP pomen, ki je še skladen z
ustavnim načelom enakosti. Meni, da Vrhovno sodišče pojem
»stranskega zahtevka« interpretira v smislu nižje stopnje
upravičenosti do meritorne presoje pred revizijskim sodiščem
in s tem imetnike določene premoženjske pravice na podlagi
pravnega temelja nastanka te pravice neupravičeno postavlja
v slabši položaj kot imetnike drugih premoženjskih pravic.
4. Ustavno sodišče je glede na izrecen pritožnikov očitek o neenakem obravnavanju tožnikov ponovno pozvalo
Vrhovno sodišče, naj pojasni, kakšna sodna praksa se je
izoblikovala v zvezi z odločanjem revizijskega sodišča o
obrestnem delu zahtevka. Vrhovno sodišče je pojasnilo, da
je po sprejetju načelnega pravnega mnenja z dne 25. 6.
20021 v nekaterih primerih res odločalo tudi o obrestih od
že prisojenega dela glavnice. Šlo naj bi za izjemne primere,
pretežno z območja enega izmed višjih sodišč, ki je pravno
mnenje o teku zamudnih obresti od odškodninskih obveznosti po 1. 1. 2002 verjetno napačno razumelo; pa še v teh
primerih je v odločitev o obrestih poseglo le v tistih primerih,
ko je bila revizija glede glavne stvari dovoljena. Tudi sicer naj
bi bili pritožnikovi argumenti po mnenju Vrhovnega sodišča
nepopolni. Vrhovno sodišče opozarja še na tretjo možno situacijo, v kateri je tožniku pravnomočno prisojen del glavnice
z obrestmi in pravnomočno zavrnjen del glavnice z obrestmi,
pri čemer ta drugi del ne presega revizijskega praga. Vrhovno
sodišče tudi v takem primeru revizijo zavrže in ne posega v
morebiti napačno odločitev o obrestih od prisojene glavnice.
Gre za tri pravne položaje, ki so si različni v bistveni okoliščini
– predmetu revizijskega izpodbijanja, različne primere pa
Vrhovno sodišče obravnava različno.
5. Pritožnik na pojasnilo Vrhovnega sodišča odgovarja,
da je primerjava njegovega primera s procesno situacijo, kjer
je poleg obresti sporen še del glavnice, ki ne presega revizijskega praga, za odločitev v obravnavani zadevi nebistvena,
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saj primera terjata odgovore na različna pravna vprašanja.
Soglaša, da je različne pravne položaje treba obravnavati
različno, pri čemer poudarja pomen kriterija za presojo enakosti oziroma različnosti pravnih položajev. Po njegovem
mnenju razlikovanje na podlagi kriterija »dovoljenosti revizije
v glavni stvari« zgreši bistvo predmetne zadeve, saj naj bi
bil v tem primeru ustavno sporen prav pomen, ki ga pojmu
»glavne stvari« daje izpodbijani sklep Vrhovnega sodišča.
6. Ustavna pritožba je bila v skladu z določbo 22. člena
Ustave poslana tudi nasprotni stranki v pravdnem postopku,
ki na navedbe v ustavni pritožbi ni odgovorila.
B. – I.
7. Izpodbijana odločitev Vrhovnega sodišča o zavrženju
revizije temelji na stališču, da obrestni zahtevek, ki izvira iz
premoženjskega spora, ne izgubi narave stranske terjatve,
čeprav v postopku z revizijo ostane sporna le še odločitev
o obrestih. Ker se vrednost stranske terjatve za ugotovitev
vrednosti spornega predmeta po drugem odstavku 39. člena ZPP ne upošteva, višina obrestnega dela zahtevka ni
pomembna. Šteti je treba, da po pravilih procesnega prava
ni navedbe vrednosti spornega predmeta; taka revizija je po
presoji Vrhovnega sodišča nedovoljena, ker ne izpolnjuje
pogoja iz drugega odstavka 367. člena ZPP.
8. Navedenemu stališču pritožnik očita, da brez razumnih razlogov odstopa od uveljavljene sodne prakse. V
ustavni pritožbi podrobno analizira stališča Vrhovnega sodišča glede dovoljenosti revizijskega izpodbijanja obrestnega
dela zahtevka. Navaja številne (različne) odločitve v primerih,
ko je do postopka z revizijo ostalo sporno vprašanje obresti.
V nekaterih primerih je Vrhovno sodišče sprejelo stališče,
po katerem dobijo obresti, če v postopku z revizijo ostanejo
sporne samo še te kot stranska terjatev, značaj glavnega
zahtevka v skladu z določbo 35. člena ZPP. Navaja tudi
primere, ko je Vrhovno sodišče samo izračunalo znesek
spornih zamudnih obresti in po ugotovitvi, da ta ne presega
revizijskega praga, revizijo zavrglo, in primere, ko je Vrhovno
sodišče zavrglo revizijo, ker vrednost spornega predmeta, tj.
vrednost izpodbijanega obrestnega zahtevka, ni bila ustrezno
označena. Pritožnik sklepa, da bi v teh primerih Vrhovno
sodišče revizijo dopustilo, če bi bili izpolnjeni pogoji, ki jih je
sicer navedlo kot razlog za zavrženje.
9. Iz pravice do enakega varstva pravic po 22. členu
Ustave med drugim izhaja, da sodišče ne sme samovoljno
oziroma arbitrarno odstopiti od uveljavljene in enotne sodne
prakse. Za izkaz obstoja kršitve te pravice mora pritožnik
izkazati troje: da o nekem vprašanju že obstaja enotna sodna
praksa, da odločitev v njegovem istovrstnem primeru od te
prakse odstopa in da je ta odstop arbitraren, torej da sodišče
zanj ni navedlo razumnih pravnih argumentov. Za tak primer
pa v obravnavani zadevi ne gre.
10. Vrhovno sodišče je odgovoru na navedbe v ustavni
pritožbi priložilo več odločb, ki izkazujejo drugačno sodno
prakso, kot jo zatrjuje pritožnik. Tudi pritožnik sam v vlogi z
dne 8. 5. 2006, s katero je odgovoril na navedbe Vrhovnega
sodišča, ugotavlja, da se je v letih 2004 in 2005 izoblikovala nova sodna praksa, ki temelji na enakem stališču kot
izpodbijani sklep, da obresti ne izgubijo narave stranskega
zahtevka, četudi so v postopku z revizijo sporne le še te; le
če so bile obresti temeljni in edini razlog za začetek pravde,
štejejo kot glavni zahtevek. Vendar pritožnik hkrati meni, da
te odločbe niso odločilnega pomena za presojo predmetne
zadeve, saj so bile nekatere sprejete tudi več kot dve leti po
vložitvi njegove revizije. V tem delu mu Ustavno sodišče ne
pritrjuje, saj je za odločitev pomembna sodna praksa, ki velja
v času odločanja, in ne sodna praksa, ki je veljala v času
vložitve pravnega sredstva. Za presojo izpodbijanega sklepa
tudi ne more biti pomemben očitek, da sodišče v času, ko je
odstopilo od tedaj uveljavljene sodne prakse glede vprašanja
dopustnosti revizije, odstopa od nje ni razumno obrazložilo.
Ustavno sodišče lahko v okviru tega očitka ugotovi le, da je
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bila izpodbijana odločitev sprejeta v skladu z ustaljeno sodno
prakso, v pravilnost same sodne prakse pa se v postopku z
ustavno pritožbo ne more spuščati. Zato je Ustavno sodišče
očitek o odstopu od sodne prakse Ustave zavrnilo.
11. Razlagi drugega odstavka 39. člena ZPP, po kateri
stranska terjatev v vsakem primeru ostane stranska, pritožnik očita tudi različno obravnavanje revidentov in s tem
kršitev pravice do enakosti pred zakonom (drugi odstavek
14. člena Ustave). Svoj pravni položaj primerja s položajem
revidenta, ki skupaj z odločitvijo o zavrnitvi dela glavnice (ki
presega revizijski prag) izpodbija tudi odločitev o obrestih.
Ustavno sodišče je zato moralo odgovoriti na vprašanje, ali
je bila pritožniku zato, ker je Vrhovno sodišče v nekaterih
takih primerih odločalo tudi o obrestih od že prisojenega in
v revizijskem postopku nespornega dela glavnice, kršena
navedena ustavna pravica.
12. Ena izmed nalog Vrhovnega sodišča je tudi skrb za
enotno sodno prakso (109. člen Zakona o sodiščih, Uradni
list RS, št. 19/94 in nasl. – v nadaljevanju ZS). Načelna pravna mnenja so eden izmed instrumentov za zagotovitev tega
cilja (110. člen ZS). Glede na to Ustavno sodišče ocenjuje,
da je Vrhovno sodišče v omenjenih izjemnih primerih, ko je
odločalo tudi o obrestnem delu zahtevka od že pravnomočno prisojenega dela glavnice in odločitev o obrestnem delu
zahtevka uskladilo z načelnim pravnim mnenjem, imelo razumen razlog za različno obravnavanje po vsebini sicer enakih
položajev. Pravica do enakosti pred zakonom iz drugega
odstavka 14. člena Ustave, ki terja tudi enakost pri uporabi
prava, namreč ni prizadeta, če je podan stvaren razlog za
neenako obravnavanje oziroma drugače: pravica do enakega
obravnavanja je kršena, če za razlikovanje ni stvarnega in
razumnega upravičenja.2 Ustavno sodišče je zato zavrnilo
tudi očitek o kršitvi načela enakosti pred zakonom.
13. Ker ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča ni utemeljena, jo je Ustavno sodišče zavrnilo (1. točka
izreka).


B. – II.
14. Pritožnik z ustavno pritožbo izpodbija tudi sodbo
Višjega sodišča, navedeno v izreku.
15. Po prvem odstavku 52. člena ZUstS se ustavna
pritožba vloži v 60 dneh od vročitve posamičnega akta,
zoper katerega je mogoča ustavna pritožba. Rok za vložitev
ustavne pritožbe zoper sobo Višjega sodišča je pričel teči z
vročitvijo te odločbe pritožniku, saj vložitev nedopustnega
pravnega sredstva ne varuje roka za vložitev ustavne pritožbe. Kot je razvidno iz zaznamka na izpodbijani sodbi, je bila
pritožniku vročena dne 23. 4. 2003, ne glede na to pa najkasneje do dneva izdaje sklepa Vrhovnega sodišča, torej do
23. 10. 2003. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča,
vložena dne 16. 1. 2004, je torej očitno prepozna. Zato jo je
Ustavno sodišče zavrglo (2. točka izreka).
C.
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena in prve alineje prvega odstavka
55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter
sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija
Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo
je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

2 Šturm L. v: Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana, 2002,
str. 184.
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Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

Št. Up-538/04-26
Datum: 14. 9. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z. Z., na seji
dne 14. septembra 2006

o d l o č i l o:

Uradni list Republike Slovenije
6. Pritožnik z navedbo, da je bil odstranjen iz sodne
dvorane, uveljavlja kršitev pravice do sojenja v navzočnosti
iz druge alineje 29. člena Ustave. Iz kazenskega spisa je
razvidno, da je bil pritožnik odstranjen iz sodne dvorane med
zaslišanjem mladoletne priče M. M. na podlagi 327. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl.
– v nadaljevanju ZKP).1 Iz zapisnika o glavni obravnavi izhaja,
da je obdolženec »pripominjal« in spraševal pričo M. M., ne
da bi mu predsednik senata dal besedo, zato je predsednik
senata sklenil, da se zaslišanje priče opravi v odsotnosti obdolženca. V zvezi z odstranitvijo pritožnika z glavne obravnave
je Vrhovno sodišče pojasnilo, da je šlo za ukrep, namenjen
vzdrževanju reda na glavni obravnavi, za katerega pa niso bili
izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 302. člena ZKP.2 Navedlo
je, da bi moral predsednik senata pritožnika najprej opomniti,
naj preneha motiti red na glavni obravnavi, in šele, če pritožnik tega ne bi upošteval, bi smel senat odrediti, naj se ga
odstrani iz sodne dvorane. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da
za odstranitev pritožnika med zaslišanjem priče M. M. ni bilo
zakonske podlage, vendar je menilo, da kršitev ni imela vpliva
na zakonitost pravnomočne sodbe.
7. Ker predstavlja sojenje v nenavzočnosti izjemo od
splošnega pravila, jo je treba razlagati ozko, restriktivno, z
ozirom na konkretne okoliščine posameznega primera. V
obravnavanem primeru je bil pritožnik odstranjen iz sodne
dvorane med zaslišanjem mladoletne priče. Vendar pa začasna odstranitev pritožnika še ne utemeljuje kršitve pravice
do sojenja v navzočnosti. Glede na potek glavne obravnave
pritožnikova začasna odsotnost ni imela bistvenega vpliva
na njegovo seznanjenost s potekom sojenja in na njegovo
pravico, da aktivno sodeluje pri sojenju. Zato v konkretnem
primeru ne gre za kršitev pravice do sojenja v navzočnosti iz
druge alineje 29. člena Ustave.
8. Očitek pritožnika, da zagovornik pričam ni smel postavljati vprašanj, bi bil lahko relevanten z vidika pravice obdolženca do zaslišanja obremenilnih prič iz točke d) tretjega
odstavka 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v
nadaljevanju EKČP). Iz te pravice izhaja, da ima obdolženi
zadostno možnost izpodbijati obremenilne izjave in v zvezi z
njimi zasliševati obremenilne priče, bodisi takrat, ko je priča
izjave podala, ali kasneje v postopku.3 Kršitev te pravice je
lahko kršitev pravice do obrambe, ki jo zagotavlja 29. člen
Ustave.4 Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-207/99 z dne
4. 7. 2002 (Uradni list RS, št. 65/02 in OdlUS XI, 266) kot zadostno štelo možnost, ki jo je imel pritožnik za zasliševanje in
za izpodbijanje izjav prič v fazi preiskave. Poudarilo je, da je
možnost zasliševati pričo v zvezi z izjavami, ki jih je dala, kot
je v preiskavi dana obdolžencu in njegovemu zagovorniku,
glede na v slovenskem pravnem redu uveljavljeno mešano
koncepcijo kazenskega postopka, po svoji naravi v vseh
bistvenih potezah podobna možnosti, ki jo imata na glavni
obravnavi.
9. Iz spisa Okrožnega sodišča je razvidno, da so bile
mladoletne obremenilne priče M. M., J. M. in M. M. prvič
zaslišane v preiskavi dne 25. 10. 2001. Preiskovalna sodnica
je zaslišanje prič opravila v odsotnosti pritožnika po določbi
327. člena ZKP. Med zaslišanjem prič je bil navzoč pritožnikov zagovornik, ki je pričam postavljal vprašanja. Navedene
priče so bile drugič zaslišane na glavni obravnavi dne 15. 1.




Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča
št. I Ips 369/2002 z dne 13. 5. 2004 v zvezi s sodbo Višjega
sodišča v Mariboru št. Kp 854/2002 z dne 17. 10. 2002 in s
sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. K 78/2002 z
dne 18. 7. 2002 se zavrne.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnik je bil s sodbo Okrožnega sodišča spoznan
za krivega storitve kaznivega dejanja požiga po prvem odstavku 226. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS,
št. 63/94 in nasl. – KZ). Izrečena mu je bila kazen petih
let zapora. Pritožbi njegovega zagovornika je Višje sodišče
ugodilo glede odločbe o kazenski sankciji in izrečeno kazen
znižalo na štiri leta zapora. V preostalem je pritožbo zavrnilo
kot neutemeljeno. Zoper sodbo Višjega sodišča je pritožnikov zagovornik vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je
Vrhovno sodišče zavrnilo.
2. V ustavni pritožbi pritožnik zatrjuje kršitve 22., 23.,
29. in 34. člena Ustave. Navaja, da sta policija in državno
tožilstvo pomanjkljivo raziskala okoliščine kaznivega dejanja
in ugotavljala le dejstva, ki so mu v škodo. Sodišča naj bi tako
ugotovljenemu dejanskemu stanju le sledila. V utemeljitev kršitve pravice do sojenja v navzočnosti in pravice do obrambe
iz druge alineje 29. člena Ustave pritožnik navaja, da je bil
odstranjen iz sodne dvorane in da zagovornik pričam ni smel
postavljati vprašanj. Pravica iz tretje alineje 29. člena Ustave
naj bi bila kršena, ker je sodišče neutemeljeno zavrnilo predlog za izvedbo treh dokazov in uporabilo mnenje Centra za
kriminalistično-tehnične preiskave (v nadaljevanju CKTP),
ne da bi imel pritožnik možnost o požaru zaslišati izvedenca.
Kršitev prve alineje 23. člena Ustave utemeljuje pritožnik z
navedbo, da mu je sodišče prve stopnje onemogočilo izvajanje dokazov v njegovo korist. Z ravnanjem sodišč naj bi mu
bila kršena tudi pravica do osebnega dostojanstva. Navedene kršitve naj bi izkazovale, da je bil v postopku v neenakem
položaju oziroma da je bilo kršeno jamstvo enakega varstva
pravic iz 22. člena Ustave. Pritožnik predlaga Ustavnemu
sodišču, naj izpodbijane sodbe razveljavi.
3. Senat Ustavnega sodišča je dne 27. 6. 2006 sklenil,
da ustavno pritožbo sprejme v obravnavo. Ustavna pritožba
je bila na podlagi 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) poslana v
odgovor Vrhovnemu sodišču, ki nanjo ni odgovorilo.
4. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis zadeve Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. K 78/2002, v kateri so bile
izdane izpodbijane odločbe.
B.
5. Ustavno sodišče ni instanca sodiščem, ki odločajo v
sodnem postopku, in ne presoja samih po sebi nepravilnosti
pri ugotovitvi dejanskega stanja. V skladu s prvim odstavkom
50. člena ZUstS Ustavno sodišče preizkusi le, ali so bile
z izpodbijano sodno odločbo kršene človekove pravice ali
temeljne svoboščine.
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1 Po 327. členu ZKP sme senat izjemoma skleniti, da se obtoženec začasno odstrani iz sodne dvorane, če soobtoženec ali priča
v njegovi navzočnosti noče izpovedovati ali če okoliščine kažejo,
da v njegovi navzočnosti ne bo govoril resnice.
2 Po prvem odstavku 302. člena ZKP sme senat odrediti, naj
se obtoženec odstrani iz sodne dvorane, če opomin ne zaleže.
3 Sodba ESČP v zadevi Kostovski proti Nizozemski z dne
20. 11. 1989, serija A št. 166, par. 41.
4 Tako Ustavno sodišče v odločbi št. Up-487/04 z dne 22. 6.
2006 (Uradni list RS, št. 69/06).
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2002 v navzočnosti pritožnika in njegovega zagovornika.
Pritožnikovi očitki se nanašajo na zasliševanje prič v ponovljenem postopku (na glavni obravnavi dne 18. 7. 2002). Kot
izhaja iz zapisnika o glavni obravnavi, je predsednik senata
zagovorniku prepovedal postavljati vprašanja, na katera sta
obremenilni priči M. M. in J. M. odgovorili v fazi preiskave in
na glavni obravnavi dne 18. 7. 2002.
10. Iz sodbe Vrhovnega sodišča je razvidno, da je predsednik senata zagovorniku prepovedal vprašanja v nasprotju
z določbo drugega odstavka 334. člena ZKP.5 Po stališču
Vrhovnega sodišča vprašanj ni mogoče prepovedati s sklicevanjem na to, da je bilo isto vprašanje že postavljeno.
Vendar je Vrhovno sodišče menilo, da bi moral zagovornik
v zahtevi za varstvo zakonitosti navesti, katerih vprašanj
mu sodišče ni dovolilo postaviti in utemeljiti, zakaj je takšna
kršitev vplivala na zakonitost sodbe. Po oceni Vrhovnega
sodišča zagovornik tudi ni izkoristil vseh zakonskih možnosti,
saj iz zapisnika o glavni obravnavi ni razvidna njegova zahteva, da o prepovedi vprašanj odloči senat (drugi odstavek
334. člena ZKP) in da se v zapisnik vpiše tudi vprašanje, ki
ga senat ni dovolil (četrti odstavek 316. člena ZKP). Presoja
Vrhovnega sodišča po mnenju Ustavnega sodišča zadosti
kriterijem pravice do obrambe iz 29. člena Ustave. Za sklep
o kršitvi te pravice ne zadošča zgolj dejstvo, da zagovornik
pričam ni smel postaviti posameznih vprašanj. Pritožnik bi
moral izkazati, da mu je bila zaradi navedene prepovedi onemogočena učinkovita obramba. Pritožnik v ustavni pritožbi
ne navaja, katerih vprašanj ni smel postaviti. Iz zapisnika o
glavni obravnavi izhaja le, da gre za vprašanja, na katera sta
priči v postopku že odgovorili. Glede na navedeno in glede na
dejstvo, da so bile obremenilne priče zaslišane v navzočnosti
pritožnikovega zagovornika že v fazi preiskave, pritožniku ni
bila kršena pravica do zaslišanja obremenilnih prič iz točke d)
tretjega odstavka 6. člena EKČP oziroma pravica do obrambe (29. člen Ustave).
11. Pritožnik uveljavlja kršitev pravice do izvajanja dokazov v njegovo korist iz tretje alineje 29. člena Ustave, ker naj
bi prvostopenjsko sodišče neutemeljeno zavrnilo tri dokazne
predloge in uporabilo mnenje CKTP, ne da bi imel možnost
o požaru zaslišati izvedenca. Po ustaljeni ustavnosodni presoji sodišče ni dolžno izvesti vsakega dokaza posebej, ki ga
predlaga obramba. To mora storiti tedaj, kadar je predlagani
dokaz pravno relevanten, pri čemer mora obramba obstoj in
pravno relevantnost predlaganega dokaza utemeljiti s potrebno stopnjo verjetnosti. V dvomu je vsak dokazni predlog
v korist obdolženca in ga sodišče mora izvesti.
12. Iz kazenskega spisa izhaja, da je zagovornik med
preiskavo predlagal, naj se v postopek pritegne izvedenca
požarne stroke in otroškega psihiatra ter naj se opravijo
poizvedbe o vremenskih pogojih. Zunajobravnavni senat predlogu ni ugodil, ker je menil, da so raziskane vse okoliščine
nastanka požara. Na glavni obravnavi dne 18. 7. 2002 je
zagovornik ponovno predlagal postavitev izvedenca klinične
psihologije, ki naj poda mnenje o »kvaliteti« izpovedb mladoletnih prič, in izvedenca požarne stroke. Okrožno sodišče
je dokazna predloga zavrnilo, ker je menilo, da iz podatkov
spisa nedvomno izhaja, kako je do požara prišlo, in da iz
zapisnikov o izpovedbah prič ne izhaja dvom v njihovo verodostojnost. Višje sodišče je navedlo, da zagovornik ni uspel
utemeljiti obstoja in pravne relevantnosti dokazov s potrebno
stopnjo verjetnosti in je soglašalo z razlogi Okrožnega sodišča. Vrhovno sodišče je navedbe pritožnika zavrnilo z utemeljitvijo, da je sodišče »pričevanje otrok presodilo celovito in
ko je ugotovilo, da za kakršenkoli dvom v resničnost njihovih
izpovedb ni podlage, predlog za odreditev izvedenstva kli11

5 Drugi odstavek 334. člena ZKP določa: »Predsednik prepove vprašanje ali odgovor na že postavljeno vprašanje, če to ni
dovoljeno (228. člen) ali če ni v zvezi z zadevo. Če predsednik
senata prepove določeno vprašanje ali odgovor, smejo stranke
zahtevati, naj o tem odloči senat.«
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nične psihologije utemeljeno zavrnilo«. Zapisalo je tudi, da
»z ničimer podkrepljeni dvomi obsojenčevega zagovornika
glede vzroka požara niso bili zadostna podlaga za odreditev
izvedenstva požarne stroke«.
13. Ustavno sodišče ugotavlja, da so sodišča zadovoljivo utemeljila in obrazložila zavrnitev dokaznih predlogov
obrambe. Okoliščine, ki jih je navajal zagovornik (sovražen
odnos oškodovanke in priče R. S. do pritožnika ter njun vpliv
na mladoletne priče, neraziskani vzroki požara) po presoji
Ustavnega sodišča niso bile izkazane s stopnjo verjetnosti,
ki bi upravičevala izvedbo predlaganih dokazov. Dejstvo, da
je priča M. M. izpovedala, da je v času kaznivega dejanja
sijala luna, ki je dejansko ni bilo, ne utemeljuje predloga za
odreditev izvedenstva klinične psihologije. V tem delu gre za
vprašanje ocene verodostojnosti izvedenega dokaza, ki sodi
v polje proste sodnikove presoje.
14. Pritožnik sodišču tudi očita, da je v dokaznem postopku uporabilo mnenje CKTP, ne da bi imel možnost o
požaru zaslišati izvedenca. Iz podatkov kazenskega spisa
je razvidno, da je CKTP na podlagi zaprosila PU Murska
Sobota izdelal analizo predmeta, najdenega na kraju požiga,
in zgornji del trenirke pritožnika. Rezultati analize so bili predloženi sodišču po vložitvi obtožnice kot strokovno mnenje
CKTP. Sodišče je v dokaznem postopku na glavni obravnavi
prebralo tudi strokovno mnenje in ob upoštevanju drugih dokazov tudi nanj oprlo sodbo. Pritožnik in njegov zagovornik
nista ugovarjala izdelavi strokovnega mnenja ne v predhodnem postopku ne na glavni obravnavi, niti nista zahtevala,
naj analizo predmetov opravi predlagani izvedenec požarne
stroke. Glede na navedeno ne gre za kršitev pravice iz tretje
alineje 29. člena Ustave.
15. Z navedbami, da mu je sodišče prve stopnje onemogočilo izvajanje dokazov v njegovo korist, uveljavlja pritožnik
tudi kršitev pravice do nepristranskega sojenja iz prvega
odstavka 23. člena Ustave. Zgolj s takšnimi navedbami zatrjevane kršitve ne more izkazati. Neutemeljeni so tudi očitki pritožnika o kršitvi pravice do osebnega dostojanstva iz
34. člena Ustave. Pritožnik ne izkaže, da izpodbijane sodbe
temeljijo na kakšnih pravnih stališčih, ki so z vidika te ustavne
pravice nesprejemljiva.
16. Doslej obravnavane zatrjevane kršitve po mnenju
pritožnika pomenijo tudi kršitev enakega varstva pravic
iz 22. člena Ustave. Pravna jamstva iz 29. člena Ustave
so specialna v razmerju do jamstev iz 22. člena Ustave.
Ustavno sodišče se je o pritožnikovih očitkih, ki zadevajo
29. člen Ustave, že izreklo. Z drugimi navedbami v ustavni
pritožbi pritožnik ne izkaže, da ni imel enakih možnosti za
uveljavljanje svojih pravic oziroma da je bil kršen 22. člen
Ustave.
17. Ustavno sodišče ni presojalo dodatnih navedb iz pritožnikove vloge z dne 30. 8. 2004, ker jo je pritožnik vložil po
preteku roka za vložitev ustavne pritožbe iz prvega odstavka
52. člena ZUstS.
18. Ker ustavna pritožba ni utemeljena, jo je Ustavno
sodišče zavrnilo.
C.
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer,
Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.
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Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega
sodišča, Višjega sodišča v Mariboru in
Okrožnega sodišča v Mariboru

Št. Up-754/04-14
Datum: 14. 9. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi, ki jo je vložil B. B. iz Ž., na seji dne 14. septembra
2006

o d l o č i l o:
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 70/2000 z dne 9. 9.
2004, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 614/99 z
dne 25. 11. 1999 in sodba Okrožnega sodišča v Mariboru
št. K 226/98 z dne 20. 5. 1999 se razveljavijo v delu, ki se
nanaša na pritožnika B. B., in se zadeva v tem delu vrne
Okrožnemu sodišču v Mariboru v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnik je bil pred Okrožnim sodiščem obsojen za
kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po prvem odstavku 196. člena Kazenskega zakonika
(Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – KZ). Izrečena mu je bila
kazen treh let zapora. Dejanje naj bi storil s tem, da je soobsojencu A-ju priskrbel heroin, ki naj bi ga ta nato skupaj
s soobsojencem L. in osebo Č. z namenom prodaje izročil
tajnemu policijskemu sodelavcu.
2. Zoper sodbo Okrožnega sodišča se je pritožil pritožnikov zagovornik. Višje sodišče je pritožbi deloma ugodilo in
izrečeno kazen znižalo na dve leti in osem mesecev zapora.
V ostalem je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve
stopnje. Zoper sodbo Višjega sodišča sta pritožnik in njegov
zagovornik vložila zahtevi za varstvo zakonitosti, ki ju je Vrhovno sodišče zavrnilo.
3. Pritožnik v ustavni pritožbi navaja, da sta mu bili v
kazenskem postopku kršeni pravica do izvajanja dokazov v
njegovo korist iz tretje alineje 29. člena Ustave in pravica do
poštenega sojenja iz 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94,
MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Na glavni obravnavi
naj bi predlagal, naj policija predloži fotografije oziroma filme,
iz katerih naj bi bilo razvidno, da je soobsojencu A-ju izročil
mamilo. Vendar tega dokaza sodišče ni izvedlo, saj je od policije prejelo odgovor, da fotografije in filmi zaradi neustrezne
tehnike niso uspeli. Pritožnik naj bi tudi zahteval zaslišanje
tajnega policijskega sodelavca, ki je neposredno deloval v
policijski akciji, vendar je sodišče to zavrnilo. Namesto tega
naj bi se seznanilo s pisnimi poročili tajnega policijskega
sodelavca ter kot pričo zaslišalo kriminalista, ki je bil koordinator policijske akcije, vendar pritožnikovega domnevnega
ravnanja ni zaznal neposredno, temveč se je z njim seznanil
iz poročila tajnega policijskega sodelavca.
4. Pritožnik v zvezi s predlogom za zaslišanje tajnega
policijskega sodelavca še poudarja, da je bil ta edini, ki je
neposredno obremenjeval pritožnika, da so tajni policijski
sodelavci nasploh ljudje dvomljivih moralnih kvalitet in da
je bilo poročilo tajnega policijskega sodelavca napisano na
isti pisalni stroj kot druga policijska poročila. Zato pritožnik
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domneva, da je bilo poročilo napisano po navodilih policistov
ali so ga napisali celo sami. Prepričan je, da bi v primeru neposrednega zaslišanja tajnega policijskega sodelavca
ovrgel verodostojnost poročila. Pritožnik še navaja, da ni
bilo razloga za zavrnitev dokaznega predloga. Opozarja tudi
na odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice (v
nadaljevanju ESČP) v zadevah Kostovski proti Nizozemski1
in Lüdi proti Švici2, kjer je po njegovem mnenju v podobnih
primerih ugotovilo kršitev pravice do zaslišanja obremenilne
priče iz točke d) tretjega odstavka 6. člena EKČP. Ustavnemu
sodišču predlaga, naj izpodbijane sodbe odpravi in zadevo
vrne v novo odločanje.
5. Senat Ustavnega sodišča je dne 29. 5. 2006 ustavno
pritožbo sprejel v obravnavo. V sklepu o sprejemu je opozoril,
da bo Ustavno sodišče zlasti presodilo, ali je bila pritožniku
kršena pravica do obrambe iz 29. člena Ustave oziroma
pravica do zaslišanja obremenilnih prič iz točke d) tretjega
odstavka 6. člena EKČP.
6. V skladu z določbo 56. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) je
Ustavno sodišče ustavno pritožbo poslalo Vrhovnemu sodišču, ki nanjo ni odgovorilo.
7. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis zadeve, v kateri
so bile izdane izpodbijane odločbe.
12
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B.
8. Pritožnik v ustavni pritožbi navaja očitek, da sodišče
ni hotelo zaslišati tajnega policijskega sodelavca, ki naj bi
edini neposredno zaznal pritožnikovo ravnanje, na podlagi
katerega je bil ta obsojen. Namesto tega naj bi sodišče zaslišalo le koordinatorja policijske akcije, ki naj bi se s pritožnikovim ravnanjem seznanil zgolj na podlagi pisnega poročila
tajnega policijskega sodelavca. Pritožnik naj tako ne bi imel
možnosti soočiti se z obremenilno pričo, s čimer naj bi mu bili
kršeni pravica do izvajanja dokazov v njegovo korist iz tretje
alineje 29. člena Ustave in pravica do poštenega sojenja iz
6. člena EKČP.
9. EKČP v točki d) tretjega odstavka 6. člena vsakomur, ki je obdolžen kaznivega dejanja, zagotavlja pravico,
da zaslišuje oziroma zahteva zaslišanje obremenilnih prič.
V odločbi št. Up-719/03 z dne 9. 3. 2006 (Uradni list RS,
št. 30/06, in OdlUS XV, 41) je Ustavno sodišče poudarilo, da
nemožnost uveljavljati omenjeno pravno jamstvo, ki ga zagotavlja EKČP, hkrati pomeni tudi kršitev pravice do obrambe,
ki jo zagotavlja 29. člen Ustave.
10. Vprašanje pravice do zaslišanja obremenilnih
prič v primerih, ko sodba temelji na poročilih tajnih policijskih sodelavcev, je Ustavno sodišče presojalo že v odločbi
št. Up-518/03 z dne 19. 1. 2006 (Uradni list RS, št. 11/06, in
OdlUS XV, 37). Ugotovilo je, da so bila poročila tajnih policijskih sodelavcev bistveni obremenilni dokaz zoper pritožnika,
vendar ta kljub temu, da je to večkrat predlagal, ni imel
možnosti, da bi dosegel njihovo zaslišanje. Ker pritožniku ni
bilo omogočeno zaslišanje tajnih policijskih sodelavcev, je
Ustavno sodišče presodilo, da je bila s tem kršena pravica
do zaslišanja obremenilnih prič iz točke d) tretjega odstavka
6. člena EKČP.
11. Kot izhaja iz izpodbijane sodbe Okrožnega sodišča,
se je to pri obsodilni sodbi zoper pritožnika oprlo tudi na poročilo tajnega policijskega sodelavca oziroma na izjavo kriminalista, ki je kot koordinator policijske akcije pričal o ugotovitvah
tajnega policijskega sodelavca. Iz navedene sodbe izhaja,
1
2

Sodba št. A 166 z dne 20. 11. 1989.
Sodba št. A 238 z dne 15. 6. 1992.
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da je sodišče zavrnilo več predlogov za neposredno zaslišanje navedenega tajnega policijskega sodelavca. Pritožnik
je zavrnitev teh predlogov izpodbijal v postopku s pravnimi
sredstvi, vendar neuspešno.
12. Dejstvo, da je sodišče zavrnilo predlog za neposredno zaslišanje tajnega policijskega sodelavca, ki je s svojimi
trditvami obremenil pritožnika, še ne pomeni avtomatično, da
je bila pritožniku kršena pravica do zaslišanja obremenilnih
prič iz točke d) tretjega odstavka 6. člena EKČP in s tem pravica do obrambe iz 29. člena Ustave. Kot izhaja iz odločbe
št. Up-719/03, ki se pri tem opira na novejšo prakso ESČP,3
gre za kršitev navedenih pravic tedaj, ko se obsodilna sodba izključno ali v odločilni meri opira na sporni dokaz. Po
presoji Ustavnega sodišča in ESČP gre za dokaz, ki je bil v
pomembni meri podlaga za obsodbo, tudi tedaj, kadar je sodišče, ki je sodbo izreklo, druge dokaze presojalo predvsem
z vidika, ali potrjujejo sporne izjave obremenilnih prič.
13. Pritožnik je v kazenskem postopku ves čas zanikal,
da bi soobsojencu A-ju izročil heroin zaradi njegove prodaje
tajnemu policijskemu sodelavcu. Priznaval je, da se je z Ajem srečeval, vendar naj bi bilo to zaradi vrnitve denarja, ki
ga je A-ju pred časom posodil.
14. Da naj bi A-ju heroin izročil prav pritožnik, je Okrož
no sodišče presodilo na podlagi različnih dokazov. Eden
izmed dokazov je bil ta, da naj bi se A. vpričo tajnega policijskega sodelavca po mobilnem telefonu pogovarjal z osebo,
ki mu bo izročila heroin, izpiski telefonskih klicev pa so
pokazali, da se je A. tedaj pogovarjal prav s pritožnikom. A.
naj bi se v času dogovarjanj s tajnim policijskim sodelavcem
o nakupu heroina sestajal s pritožnikom in ga tudi klical po
telefonu. V času, ko naj bi se po izjavi tajnega policijskega
sodelavca A-ja odpeljal po heroin, naj bi se po ugotovitvah
tajnega opazovanja in sledenja A. sestal s pritožnikom. V
kazenskem postopku je obramba predlagala pridobitev fotografij in filmov, ki naj bi nastali pri tajnem opazovanju in
sledenju, čemur je sodišče ugodilo, vendar dokaza ni moglo
izvesti, saj naj bi filmi in fotografije zaradi neustrezne tehnike ne uspeli. Neodvisno od ugotovitev tajnega policijskega
sodelavca je pritožnika obremenjevala izjava A-ja na prvem
zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom dne 29. 6. 1998,
kjer je izjavil, da mu je po njegovem neznano blago izročil
pritožnik ter da se ga boji. Ob nadaljevanju zaslišanja pred
preiskovalnim sodnikom dne 22. 7. 1998 je A. prejšnjo izjavo
zanikal in povedal, da je tako izjavil zaradi pritiska policije.
Prvotno izjavo pred preiskovalnim sodnikom je nato zanikal
tudi na več narokih glavne obravnave, za spremembo izjave
pa je navedel enako pojasnilo. Po njegovih poznejših izjavah
mu heroina ni izročil pritožnik, s katerim se je srečeval zaradi dolžniškega razmerja, temveč Č., ki naj bi ga tudi v vse
skupaj zapletel in ki je ob aretaciji pobegnil. Okrožno sodišče
takšne spremembe zagovora soobdolženca A. ni štelo za
verodostojno. Višje sodišče je v svoji sodbi zapisalo, da je
Okrožno sodišče na podlagi teh dokazov utemeljeno zaključilo, da je A-ju heroin izročil prav pritožnik.
15. Kot torej izhaja iz sodbe Okrožnega sodišča, je to o
pritožnikovem ravnanju sklepalo na podlagi A-jeve pozneje
spremenjene in večkrat zanikane izjave ter iz vrste telefonskih in fizičnih stikov med pritožnikom in A-jem. Bistveni
dokaz o vsebini teh stikov (namreč da sta bila A. in pritožnik
v stiku prav zaradi predaje mamila) so bile prav izjave tajnega
policijskega sodelavca, saj pritožnik in A. samega obstoja teh
stikov nista zanikala (trdila pa sta, da je A. pritožniku dolgoval
14

3 Gre predvsem za zadevi Lucà proti Italiji, sodba z dne 27. 2.
2001, ter Mild in Virtanen proti Finski, sodba z dne 26. 10. 2005.
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denar in sta se srečevala zaradi dolga). Neodvisno od izjav
tajnega policijskega sodelavca pritožnika obremenjuje samo
izjava, ki jo je podal A. na prvem zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom, a jo je nato tako v preiskavi kot na glavni
obravnavi preklical. Glede na to je šteti obremenilni prispevek, ki so ga imele izjave tajnega policijskega sodelavca v
postopku zoper pritožnika, za bistven.
16. Okrožno sodišče je v zvezi z zavrnjenim predlogom
za zaslišanje tajnega policijskega sodelavca še zapisalo, da
je ta natančno in izčrpno opisal, kako je opravil svojo nalogo,
in da bi v primeru zaslišanja nedvomno izpovedal tako, kot
izhaja iz njegovega poročila, poleg tega pa je sodišče zaslišalo koordinatorja policijske akcije. Višje sodišče je zapisalo,
da je prvostopenjsko sodišče ustrezno obrazložilo zavrnitev
zaslišanja tajnega policijskega sodelavca, da njegove izjave
niso bile edini dokaz in da je verodostojnost poročil potrdil
koordinator policijske akcije, ki pa hkrati ni dobil odveze
varovanja uradne tajnosti, da bi razkril identiteto tajnega
policijskega sodelavca in tako omogočil neposredno zaslišanje, zaradi česar to tudi iz formalnih razlogov ni bilo možno.
Vrhovno sodišče pa je glede zavrnitve zaslišanja tajnega
policijskega sodelavca zapisalo, da čeprav ni bil zaslišan, to
ne pomeni, da bi bila njegova poročila o izvajanju posebnih
ukrepov nedovoljen dokaz. Izražanje načelnega dvoma v
verodostojnost poročil, ne da bi obsojenec navedel, zakaj
bi bilo treba zaslišati tajnega policijskega sodelavca, pa po
stališču Vrhovnega sodišča pomeni nestrinjanje z drugačno
dokazno oceno sodišča.
17. Kot izhaja iz navedenih stališč Okrožnega, Višjega
in Vrhovnega sodišča, so ta predlog obrambe za zaslišanje
tajnega policijskega sodelavca štela kot predlog za izvedbo
posebnega dokaza, s katerim bi obramba želela omajati
verodostojnost tajnega policijskega sodelavca. Pri tem so
štela, da so poročila sama dovolj verodostojna, da jih podkrepi zaslišanje koordinatorja policijske akcije in da obramba ni navedla prepričljivega razloga, zakaj bi bilo tajnega
policijskega sodelavca treba zaslišati. Ustavno sodišče je v
odločbi št. Up-518/03 pojasnilo, da se breme utemeljevanja
lahko naloži obrambi le tedaj, kadar ta zahteva zaslišanje
razbremenilnih prič ali izvedbo drugega (razbremenilnega)
dokaza (pogoje v zvezi s tem je Ustavno sodišče postavilo
že v odločbi št. Up-34/93 z dne 8. 6. 1995, OdlUS IV, 129),
ne pa tudi tedaj, kadar gre za obremenilne priče. Če sodišče
v kazenskem postopku uporabi obremenilne izjave (kar je v
konkretnem primeru storilo z uporabo izjav tajnih policijskih
sodelavcev) in jih dopusti kot dokaz v kazenskem postopku,
mora skladno z EKČP in z ustaljeno sodno prakso ESČP4
obrambi omogočiti, da v zvezi s temi izjavami doseže zaslišanje njihovega avtorja.
18. Ker pritožniku ni bilo omogočeno, da bi dosegel
zaslišanje tajnega policijskega sodelavca, katerega izjave
so bile, kot izhaja iz 14. in 15. točke te obrazložitve, bistven
obremenilni dokaz zoper njega, sta mu bili s tem kršeni
pravica do zaslišanja obremenilnih prič iz točke d) tretjega
odstavka 6. člena EKČP in pravica do obrambe iz 29. člena
Ustave. Ustavno sodišče je zato izpodbijane sodbe razveljavilo in zadevo v delu, ki se nanaša na pritožnika, vrnilo Okrožnemu sodišču v novo odločanje. To bo pri novem odločanju
moralo pritožniku omogočiti, da doseže zaslišanje tajnega
policijskega sodelavca.
15

4 Stališče, da je treba v kazenskem postopku obrambi omogočiti, da zaslišuje avtorja obremenilnih izjav, ki jih sodišče sicer
uporabi kot dokaz v kazenskem postopku, je ESČP sprejelo v
zgoraj navedeni zadevi Kostovski proti Nizozemski (par. 41 sodbe),
to stališče pa je ponovilo v več drugih zadevah.
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19. Ustavno sodišče je v zvezi s problematiko zaslišanja
tajnih policijskih sodelavcev že v odločbi št. Up-518/03 zapisalo, da sta Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 72/98 – ZKP-A) in
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem
postopku (Uradni list RS, št. 43/04 – ZKP-F) v Zakon o
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v
nadaljevanju ZKP) vpeljala različne možnosti, s katerimi je
mogoče zaščititi anonimnost in varnost tajnih policijskih sodelavcev. Skladno s tretjim odstavkom 240. člena ZKP se od
priče, ki izvaja posebni preiskovalni ukrep kot tajni policijski
sodelavec, praviloma ne zahteva njegovih osebnih podatkov
(tretji odstavek 240. člena ZKP). Še širša je zaščita priče, ki
jo pod določenimi pogoji pri zaslišanju nudi 240.a člen ZKP
(npr. izbrisanje določenih podatkov iz kazenskega spisa,
označitev nekaterih podatkov za uradno tajnost, določitev
psevdonima priči, zaslišanje s pomočjo tehničnih sredstev,
kot so zaščitna stena, naprava za popačenje glasu, prenos
zvoka iz posebnega prostora ipd.). Takšne možnosti bo pri
ponovnem odločanju moralo upoštevati tudi Okrožno sodišče, da bi tajnim policijskim sodelavcem zagotovilo varnost.
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Obrazložitev

sodiščem. Sodišče prve stopnje je zahtevku delavke ugodilo
in razveljavilo odločbo disciplinske komisije in sklep sveta
šole ter odločilo, da delovno razmerje ni prenehalo, temveč še vedno traja. Pritožbeno sodišče je pritožbo ustavne
pritožnice (takrat tožene stranke) zavrnilo in potrdilo sodbo
sodišča prve stopnje. Vrhovno sodišče je revizijo zavrnilo.
2. Ustavna pritožnica zatrjuje kršitev 22. člena (enako
varstvo pravic), 23. člena (pravica do sodnega varstva) in
25. člena Ustave (pravica do pravnega sredstva). Navaja, da
sodišče prve stopnje ni preverjalo utemeljenosti in pravilnosti
izrečenega disciplinskega ukrepa, temveč je štelo, da je odločitev disciplinskih organov nezakonita zaradi bistvenih kršitev
postopka. Pritožbeno sodišče je sledilo takšni argumentaciji.
Vrhovno sodišče pa je štelo takšna stališča nižjih sodišč za
pravno zmotna in je v obrazložitvi poudarilo, da je odločitev
disciplinskih organov pravilna z vidika izvajanja dokazov in
dokazne podlage za izrečeni disciplinski ukrep. Ne glede
na to je Vrhovno sodišče revizijo zavrnilo in svojo odločitev
utemeljilo s tem, da je odločitev disciplinskih organov nezakonita, ker po ugotovitvi sveta tožene stranke (sedanje ustavne pritožnice) za izrek disciplinskega ukrepa prenehanja
delovnega razmerja niso bile podane posebne kvalifikatorne
okoliščine. Ustavna pritožnica Vrhovnemu sodišču očita, da
je odločalo izven revizijskega izpodbijanja, da je spremenilo
podlago odločanja, da je na »prvi stopnji« odločalo o obstoju kvalifikatornih okoliščin in da na njegovo odločitev nima
možnosti pritožbe, čeprav zadeva ne pred sodiščem prve
stopnje ne pred pritožbenim sodiščem ni bila obravnavana
z vidika utemeljenosti izreka disciplinskega ukrepa in v tej
smeri niso bili izvedeni dokazi. Vrhovnemu sodišču tudi očita,
da se očitno napačno in protispisno sklicuje na dejstvo, da
je »svet šole … ugotovil, da navedenih okoliščin ni mogoče
upoštevati kot kvalifikatorne okoliščine, saj je bila delavki
očitana le enkratna kršitev …«. Ustavna pritožnica poudarja,
da ta ugotovitev Vrhovnega sodišča nima podlage v spisu
in da tega svet šole ni nikoli ugotovil, ampak da je – prav
nasprotno – ugotovil obstoj kvalifikatornih okoliščin. Ustavna
pritožnica še pojasnjuje, da so sporne navedbe navedene v
ugovoru delavke zoper odločitev disciplinske komisije. Meni,
da bi Vrhovno sodišče moralo izpodbijano sodbo razveljaviti,
ne pa spreminjati dejanskega stanja na zadnji stopnji, saj je
bila s tem ustavni pritožnici odvzeta možnost uveljavljanja
pravic v kontradiktornem sodnem postopku. Meni, da je odločitev Vrhovnega sodišča arbitrarna, saj ugotovitve Vrhovnega
sodišča v sodbi očitno ne držijo, odločitev pa je brez razumne
pravne podlage. Ustavna pritožnica predlaga, naj Ustavno
sodišče sodbo razveljavi in zadevo vrne Vrhovnemu sodišču
v novo odločanje.
3. Senat Ustavnega sodišča je na seji dne 20. 6. 2006
sklenil, da sprejme ustavno pritožbo v obravnavo. V skladu
s 56. členom Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče ustavno
pritožbo poslalo Vrhovnemu sodišču, v skladu z 22. členom
Ustave pa nasprotni stranki iz postopka pred delovnim sodiščem. Omogočilo jima je, da na ustavno pritožbo odgovorita,
česar pa nista storila.
4. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis zadeve Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 843/2001.

A.
1. Ustavna pritožnica je svoji delavki C. C. izrekla disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja (odločba
disciplinske komisije Osnovne šole A. A. z dne 11. 5. 2001
in sklep sveta Osnovne šole A. A. z dne 4. 6. 2001), zoper
katerega je delavka uveljavljala sodno varstvo pred delovnim

B.
5. Vrhovno sodišče je v izpodbijani sodbi ugotovilo, da
je napačno stališče sodišča prve stopnje in pritožbenega
sodišča, po katerem je odločitev disciplinskih organov nezakonita že zaradi postopkovnih nepravilnosti (kršitve načela
neposrednosti). Svojo odločitev o zavrnitvi revizije je uteme-

C.
20. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica
Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

4333.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča št. VIII Ips 158/2005 z dne 11. 10. 2005
in vrnitvi zadeve v novo odločanje

Št. Up-1262/05-12
Datum: 14. 9. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Osnovne šole A. A., Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnica v
Z., na seji dne 14. septembra 2006

o d l o č i l o:
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 158/2005 z dne
11. 10. 2005 se razveljavi in se zadeva vrne Vrhovnemu
sodišču v novo odločanje.
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ljilo s tem, da je že sama ustavna pritožnica (v sklepu sveta
šole z dne 4. 6. 2001) ugotovila, da niso bile podane posebne
(kvalifikatorne) okoliščine za izrek disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja. Takšna ugotovitev Vrhovnega
sodišča nima podlage v ugotovljenem dejanskem stanju v
postopku pred sodiščem prve stopnje in nasprotuje listinam
v sodnem spisu v obravnavani zadevi.
6. Iz vpogleda v listine sodnega spisa je razvidno, da
je stališče, ki ga Vrhovno sodišče pripisuje ustavni pritožnici
(da niso podane kvalifikatorne okoliščine kot pogoj za izrek
prenehanja delovnega razmerja) in ki je odločilni argument
za zavrnitev revizije, v resnici stališče nasprotne stranke. To
stališče je vsebovano v ugovoru delavke z dne 21. 5. 2001
zoper odločbo disciplinske komisije. V sklepu sveta šole z
dne 4. 6. 2001 je to stališče povzeto v uvodnem delu obrazložitve v okviru navedb iz ugovora delavke. Ni pa takšnega
stališča zavzel svet šole pri odločanju o ugovoru delavke,
kar je razvidno iz nadaljevanja obrazložitve tega sklepa, v
katerem svet šole – prav nasprotno – obširno utemeljuje,
zakaj naj bi bil tako strog disciplinski ukrep v konkretnem
primeru upravičen in primeren, v tej zvezi obravnava številne
okoliščine in ugotavlja, da je »disciplinska komisija pravilno
ocenila te okoliščine kot kvalifikatorne ter izbrala tudi primeren disciplinski ukrep« (od strani 4 spodaj do strani 5 sklepa
z dne 4. 6. 2001).
7. Ker obrazložitev Vrhovnega sodišča o zavrnitvi revizije temelji na tako očitno napačni ugotovitvi, krši pritožničino
pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Zato
je Ustavno sodišče izpodbijano sodbo razveljavilo in zadevo
vrnilo Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.
8. Ker je Ustavno sodišče izpodbijano sodbo razveljavilo že iz navedenih razlogov, se mu v presojo pritožničinih
navedb o drugih kršitvah ni bilo treba spuščati.
C.
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica
Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi proti
dvema. Proti sta glasovala sodnik Ribičič in sodnica Škrk.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

Stran
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OBČINE

CELJE
4334.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Šmarjeta

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,
108/01 in 70/06) na seji dne 19. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Šmarjeta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta Šmarjeta, ki jih je pod številko 31/2006
izdelala Vizura – Vitez d.o.o in se nanašajo na spremembo
Zazidalnega načrta Šmarjeta (projekt Razvojni center Celje
Uradni list SRS, št. 14/85 ter dopolnitve zazidalnega načrta
Šmarjeta, Uradni list RS, št. 49/95, 39/94, 75/96, 42/97).
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šmarjeta 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 MEJA ZAZIDALNEGA NAČRTA, POGOJI
ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
OBJEKTA TER POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO INFRASTRUKTURO
2. člen
1. člen Odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta (Uradni
list SRS, št. 29/87) se dopolni z novim odstavkom, ki se
glasi:
(1) Meja ureditvenega območja Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta se nanaša na parcele 130/2,
129, 162/4 in 162/5 k.o. Spodnja Hudinja.
3. člen
Na koncu 4. člena se dodajo nove alinee, ki se glasijo:
– na parcelah 130/2, 162/4 in 162/5 k.o. Spodnja Hudinja se predlaga legalizacija enodružinske stanovanjske
hiše v tlorisnih gabaritih cca 11.00 x 13.00 m z izkoriščeno mansardo, simetrično dvokapno streho v naklonu cca
35 stopinj, dvema pomožnima objektoma v dimenzijah cca
5.00 x 8.00 m in 9.00 x 9.00 m v pritlični izvedbi s simetričnima dvokapnima strehama v naklonu cca 35 stopinj za
parkiranje avtomobilov, spravilo orodja in za posedanje ter

ograditev parcele z ograjo v obliki žive meje ali žišne oziroma
lesena ograje višine 2.00 m
– obstoječi stanovanjski hiši je na zahodni strani mogoče prizidati prizidek v površini 50% tlorisnega gabarita
hiše za stanovanjske potrebe v enaki višini in obdelavi, kot
je obstoječa hiša
– oba pomožna objekta je mogoče po potrebi delno
obzidati oziroma zastekliti
– stanovanjsko hišo na parceli 129 k.o. Spodnja Hudinja
v dimenzijah cca 10.00 x 12.00 m in prizidkom na zahodni
strani v dimenzijah cca 3.00 x 6.00 m je mogoče po potrebi
investitorja adaptirati ali rekonstruirati ali zgraditi prizidek v
površini 50% tlorisnega gabarita hiše v enaki višini in obdelavi, kot je obstoječa hiša, ter gradbeno parcelo ograditi z žično
ali leseno ograjo do višine cca 1.60 m
– na gradbeni parceli stanovanjskih hiš so v skladu s
Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04) mogoče tudi
gradnje enostavnih objektov v skladu s pogoji Pravilnika
– načrtovani odmiki med objekti morajo zagotavljati
vzdrževanje objektov tako, da ni motena sosednja posest,
da niso poslabšani bivalni pogoji sosedov in da so upoštevani
odmiki od obstoječe prometne in komunalne infrastrukture.

sijo:

4. člen
5. člen odloka se dopolni z novimi odstavki, ki se gla-

– obravnavana objekta se navezujeta na staro Mariborsko cesto preko že zgrajenega dovoznega priključka, odmik
objekta od prometne površine mora zagotavljati varnost prometa in možnost parkiranja na lastnem dvorišču
– vodovodni priključek je izveden iz javnega vodovoda
preko priključka iz Osrednjega vodovodnega sistema Celja
– komunalne vode morajo so speljane preko obstoječega priključka v javno kanalizacijo – kanal 207 preko
obstoječega kanalskega priključka, meteorne vode s streh
in povoznih površin je potrebno predvideti za ponikovanje ali
se morajo odvajati v meteorno kanalizacijo
– stanovanjski hiši sta priključeni na obstoječe TK
omrežje po pogojih upravljavca
– elektrika je na razpolago v PS – PMO na izvodu Špilar
iz TP Tumova
– zagotovljeni vir ogrevanja je zemeljski plin
– za odpadke je potrebno na gradbeni parceli urediti
zbirno mesto za odpadke
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod je potrebno urediti v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju
komunalne 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 spremembe ZN je
potrebno odvajati na tak način, da bo v čim večji možni meri
zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin kar
pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih
voda pred iztokom – zatravitev, travne plošče
– kot tolerance so pri stanovanjskemu objektu in obeh
pomožnih objektih na parceli 130/2 k.o. Spodnja Hudinja
mogoče adaptacije in rekonstrukcije objektov ter sprememba
namembnosti dela stanovanjskega objekta v mirno poslovno
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dejavnost ali gradnja prizidka na zahodni strani stanovanjske
hiše v mejah maksimalne gradbene linije; pri stanovanjski
hiši na parceli 129 k.o. Spodnja Hudinja je mogoča adaptacija ali rekonstrukcija objekta, gradnja prizidka ali gradnja
nadomestne hiše na mestu stare hiše v gabaritih obstoječe
hiše oziroma v mejah maksimalne gradbene linije ter po
potrebi investitorja sprememba namembnosti dela hiše v
mirno dejavnost. Kot toleranca je mogoča tudi sprememba
tras komunalne infrastrukture, če gre za izboljšanje tehničnih in strokovnih rešitev in so le te usklajene z upravljavci
posameznih vodov.

Št.

6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00026/2005
Celje, dne 19. septembra 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

4335.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesiji za graditev obstoječih žičniških
naprav za prevoz oseb

Na podlagi 26., 27. in 76. člena Zakona o žičniških
napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03; v
nadaljevanju ZŽNPO) ter 17. člena Statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95) ter spremembe in dopolnitve
(Uradni list RS, št. 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01
in 70/06), je Mestni svet Mestne občine Celje na 34. seji dne
19. 9. 2006 sprejel

10333

Št. 322-00001/2006
Celje, dne 19. septembra 2006

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

4336.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
v K. O. Medlog

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, 70/06) na seji dne
19. 9. 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
v k. o. Medlog
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za nepremičnino:
parc. št. vl. št.
2099/1
563
2171
1083
		

kultura površina m2
cesta
1511
vodotok
565
poslovna stavba 19

k.o.
Medlog
Medlog

2. člen
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa prenehata imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postaneta lastnina Mestne
občine Celje.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3502-00111/2006
Celje, dne 19. septembra 2006

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesiji za graditev obstoječih žičniških
naprav za prevoz oseb

1. člen
Spremeni se prvi odstavek 4. člena Odloka o koncesiji
za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb tako,
da se glasi:
»Na podlagi druge točke 76. člena ZŽNPO se koncesija
podeli Javnemu gospodarskemu zavodu za urejanje javnih
parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti ZPO Celje, Dečkova cesta 1, Celje, oziroma drugi pravni ali fizični osebi, ki
ji Mestni svet Mestne občine Celje s sklepom prenese opravljanje dejavnosti turizma, rekreacije in športa, brez javnega
razpisa«.

Stran

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

III. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
S sprejetjem tega odloka se razveljavi Odlok o spremembah
in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta (Uradni
list RS, št. 75/96).
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Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

GORNJI PETROVCI
4337.

Statut Občine Gornji Petrovci

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS)
(uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05) je
Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 25. redni seji dne
8. 9. 2006 sprejel
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STATUT
Občine Gornji Petrovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Občina Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) je
samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na
območju naslednjih naselij: Adrijanci, Boreča, Gornji Petrovci,
Košarovci, Križevci, Kukeč, Lucova, Martinje, Neradnovci,
Panovci, Stanjevci Šulinci in Ženavlje.
(2) Sedež občine je: Gornji Petrovci 31/d.
(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico
posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
(4) Občino predstavlja in zastopa župan.
(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z
zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z
zakonom spremenijo z občinskim odlokom.
2. člen
(1) Na območju Občine Gornji Petrovci so ustanovljeni
ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni
status ožjih delov Občine Gornji Petrovci so določeni s tem
statutom in odlokom občine.
(2) Imena in območja ožjih delov občine so:
– Krajevna skupnost Gornji Petrovci; naselji: Gornji Petrovci in Peskovci,
– Krajevna skupnost Križevci; naselja: Košarovci, Križevci, Kukeč in Panovci,
– Krajevna skupnost Šulinci; naselja: Adrijanci, Boreča,
Lucova, Martinje, Neradnovci, Stanjevci, Šulinci in Ženavlje.
3. člen
Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja
in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo
prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po
predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z
zakonom.
4. člen
(1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani.
(2) Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne
pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v
drugih organih v skladu s tem statutom.
(3) Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih
zadev tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko
iniciativo.
(4) Na osnovi odločitve organov občine se lahko v
posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v
občini začasno prebivališče in osebe, ki so lastniki zemljišč
in drugih nepremičnin na območju občine.
5. člen
(1) Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s
sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi
in državo.
(2) Občina samostojno odloča o povezovanju v širše
lokalne samoupravne skupnosti na način in po postopku,
predpisanem v zakonu.
(3) Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih
skupnosti.
(4) Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združu-
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je sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe
za opravljanje skupnih zadev.
6. člen
(1) Občina Gornji Petrovci ima svoj grb, zastavo in
praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se določijo z
odlokom.
(2) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Gornji Petrovci,
v notranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet;
Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Volilna komisija.
V sredini žiga je grb občine.
(4) Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s sklepom.
(5) Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina
zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade v skladu s posebnim odlokom.
II. NALOGE OBČINE
7. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega
pomena (izvirne naloge) , določene z zakonom in s tem
statutom, zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:
– sprejema statut in druge predpise občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske
akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti,
– podeli javno pooblastilo za izvajanje upravnih nalog iz
izvirne pristojnosti občine.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin
in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako,
da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
– pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov
in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega sklada stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih
objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje
kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,
– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov.
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5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje komunalne objekte in naprave.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in
zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni zavod (javna osnovna
šola in javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom
zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja
sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene
ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in
drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za
kulturno dediščino na svojem območju,
– določa občinski program športa,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti
občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne
površine ter
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih
cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili
in normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in
izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih
in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
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– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se
kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
8. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– opravljanje nadzorstva nad izvajanjem občinskih
predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz
lastne pristojnosti,
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve nepremičnin za potrebe občine,
– določanje namembnosti prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
9. člen
(1) Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične
naloge za svoje potrebe.
(2) Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z
zakonom.
III. ORGANI OBČINE
1. Skupne določbe
10. člen
(1) Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
(2) Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski
organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
(3) Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.
(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.
(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan (podžupani) so občinski funkcionarji.
11. člen
(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
(2) Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji, ter opravlja inšpekcijske
naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb
nadzora.
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(3) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska
in administrativna opravila za občinske organe.
(4) Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote in organi občinske uprave. Občinsko upravo
ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom,
s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.
(5) Občinska uprava je enovit organ občine.
(6) Občinsko upravo vodi tajnik občine, usmerja in nadzoruje pa jo župan.
12. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko
organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je
na seji navzoča večina članov organa občine.
13. člen
(1) Delo organov občine je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti
o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in
predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah
občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki
so podlaga za odločanje občinskih organov.
(3) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave
oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon,
ta statut in poslovnik občinskega sveta.
(4) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico
vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če
izkažejo pravni interes.
2. Občinski svet
14. člen
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh
zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
(2) Občinski svet šteje 13 (trinajst) članov.
(3) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata
prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na
naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če
ni z zakonom drugače določeno.
(4) Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri
je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega
sveta.
(5) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je
za izvolitev župana potreben drugi krog volitev, pa najkasneje
v 10 dneh po drugem krogu volitev.
15. člen
(1) Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se
opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim
glasovanjem v skladu z zakonom.
(2) Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.
(3) O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega
sveta odloči občinski svet z odlokom.
16. člen
(1) Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik
občinskega sveta, odloke in druge predpise občine.
(2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja
občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo
organizacijo in delovno področje,
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– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča
drug občinski organ,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu
načelnika upravne enote,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha
mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal
njegovo funkcijo, ali če je razrešen,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
če z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno
drugače,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino
sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje
nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih
imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij
in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa
plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev
javnih zavodov, agencij in javnih skladov,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu, člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona, s splošnim aktom,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega
sestavni del je tudi program varstva pred požari,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta
statut.
17. člen
(1) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo
nepoklicno.
(2) Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom
v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako
določa zakon.
(3) Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo
podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem
času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.
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18. člen
(1) Občinski svet predstavlja župan, ter sklicuje in vodi
njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
(2) Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je
župan odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.
(3) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan
oziroma pooblaščeni član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši
član občinskega sveta.
(4) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z
določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter
glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih
sklicati najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic
seje le na podlagi posamičnega pooblastila župana.
(5) Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to
zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa
mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna
zahteva za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda
in nujno potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red
seje predlagane točke. Predlagan dnevi red pa lahko dopolni
še z novimi točkami.
(6) Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih
dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava
so dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.
19. člen
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri
pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij
in odborov zagotavlja občinska uprava.
20. člen
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
(3) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
(4) Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.
(5) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.
(6) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.
(7) Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo
županu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku
nadzornega odbora občine in tajniku občine. O sklicu seje
občinskega sveta se obvesti javna občila.
(8) Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so
se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na
vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo
vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja
dela.
21. člen
(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon
določa drugačno večino.
(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z
zakonom ali če tako sklene občinski svet.
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(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja delovanja občinskega
sveta se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet
z dvotretjinsko večino navzočih članov.
(4) Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.
(5) Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat
letno.
22. člen
(1) Predčasno prenehanje mandata člana občinskega
sveta ureja zakon.
(2) Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega
sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe
ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.
(3) Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko
občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski
razlogi za prenehanje mandata.
(4) Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji
po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
(5) Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta določa zakon.
2.1 Odbori in komisije občinskega sveta
23. člen
(1) Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
(2) Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in
odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
(3) Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih
teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.
(4) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s
sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.
24. člen
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 3 (tri) člane, ki jih občinski svet imenuje izmed
svojih članov.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,
– občinskemu svetu daje pobude oziroma predloge v
zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet.
25. člen
(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
(a)
1. Odbor za proračun in finance,
2. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
3. Odbor za šolstvo, vzgojo, izobraževanje in kulturo,
4. Odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno
infrastrukturo,
5. Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo,
6. Odbor za šport in rekreacijo,
7. Odbor za zdravstvo, socialno varstvo ter dom in
družino,
8. Odbor za varstvo okolja,
9. Odbor za zaščito in reševanje,

Stran

10338 /

Št.

101 / 3. 10. 2006

(b)
1. Komisija za statutarna in pravna vprašanja,
2. Komisija za nagrade in priznanja,
3. Komisija za mednarodne odnose,
(c)
1. Svet za varstvo in preventivo v cestnem prometu,
2. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
(2) Občasna delovna telesa občinskega sveta so:
(a)
1. Odbor Moja dežela – lepa in gostoljubna,
2. Odbor za pripravo in izvedbo občinske proslave ter
za urejanje celostne podobe Občine Gornji Petrovci,
3. Uredniški odbor za izdajanje občinskega glasila
»NOVINE«.
(2) Delovno področje in število članov posameznega
delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom
občinskega sveta.
26. člen
(1) Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih
občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član
občinskega sveta kot predsednik.
(3) Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
(4) Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta
ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z
delom v občinski upravi.
27. člen
(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz
njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa
proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu
občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog
župana.
28. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v
celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega
sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
3. Župan
29. člen
(1) Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
(2) Mandatna doba župana traja štiri leta.
(3) Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski
svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na
podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana
odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih
pritožb ni bilo.
(3) Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je
župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
30. člen
(1) Župan predstavlja in zastopa občino.
(2) Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,
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– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon
ali predpis občine ne določa drugače,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, na predlog tajnika odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive
ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski
upravi ter pooblašča tajnika občine za te naloge,
– imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
– imenuje in razrešuje podžupana,
– opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in ta
statut.
(3) Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino
prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
31. člen
(1) Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine,
če meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.
(2) Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
(3) Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta,
če meni, da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu,
da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora
navesti razloge za zadržanje.
(4) Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta
župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev,
lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.
(5) Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena v Upravljanje občini, župan
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.
32. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma
naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo
izdelati načrte zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno
dolžnost.
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33. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski
svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu
svetu takoj, ko se ta lahko sestane.
34. člen
(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina
podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.
(2) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter
opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere
ga župan pooblasti.
(3) Podžupan nadomešča župana v primeru njegove
odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
(4) Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve
občinskega sveta.
(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.
35. člen
(1) Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan
ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.
(2) V času nadomeščanja opravlja član občinskega
sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.
36. člen
(1) Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu,
lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe
občine.
(2) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna
telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje
posameznih zadev iz svoje pristojnosti.
37. člen
(1) Predčasno prenehanje mandata župana je določeno
z zakonom.
(2) Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet
na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali
razlogi za prenehanje mandata.
(3) Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji,
na kateri je dana pisna izjava, ali najkasneje na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
(4) Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše
občinska volilna komisija nadomestne volitve.
(5) Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.
(6) Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu
predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na
njegov mandat člana občinskega sveta.
4. Nadzorni odbor
38. člen
(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora
javne porabe v občini.
(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje
pristojnosti:
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– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja
zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.
39. člen
(1) Nadzorni odbor ima 3 (tri) člane. Člane nadzornega
odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v
45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo
imeti najmanj 5. (peto) stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.
Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga
občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
(2) Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov
občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), tajnik občine,
delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij,
ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.
(3) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem
razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno
razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo
razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega
sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
40. člen
(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju
skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji
navzočih večina članov.
(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.
(3) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in
vodi njegove seje.
(4) Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji,
na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z
večino glasov navzočih članov.
(5) Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine
Gornji Petrovci. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore
občine.
(6) Nadzorni odbor ima svoj pečat.
41. člen
(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program
dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega
načrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži
županu.
(2) Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti
nadzor:
– proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov
proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih) .
(3) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če
je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni
odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program,
mora najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in
sprememba nadzornega programa mora biti obrazložena.
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(4) Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o
svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca
januarja koledarskega leta za preteklo leto.
(5) Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih
delov, organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev
in drugimi osebami.
(6) Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni
odbor oceni, da so pomembne za njegovo delo.
42. člen
(1) Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor
lahko opravlja neposredni nadzor.
(2) Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in drugih) na podlagi preverjanj poslovnih poročil in
zaključnih računov ter sklenjenih pogodb med občino in
uporabnikom proračunskih sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.
(3) Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru
župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna.
(4) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane
osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno
dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na
ugotovitve in dajati pojasnila.
43. člen
(1) Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz
nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega
odstavka, če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali
pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega
odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti
do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali
izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega
kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost
prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika,
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva
tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora.
Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V
zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo
zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino
glasov vseh članov.
44. člen
(1) Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega
odbora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju:
nadzornik) . Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru
in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek
poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru.
(2) Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku
treh dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb
nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim
članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku
8 dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.
(3) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji.
Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo
poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah
nadzorni odbor sprejme predlog poročila o nadzoru.
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(4) Če predlog poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali
dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek
poročila o nadzoru dopolniti.
Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.
45. člen
(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog
poročila o nadzoru najpozneje v roku osmih dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od
prejema predloga poročila o nadzoru vložiti ugovor. Nadzorni
odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh od prejema
ugovora.
(2) Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po
odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe sprejme nadzorni
odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi,
občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu
sodišču in pristojnemu ministrstvu.
46. člen
(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine, ki so določene z zakonom.
(2) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno
dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.
(3) Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi
so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje
nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v
nadzoru.
(4) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in/ali smotrno.
(5) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana
oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi
ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem
poslovanju.
(6) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših
stroških.
(7) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih
stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.
(8) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili
cilji poslovanja nadzorovane osebe.
(9) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo,
učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ)
. S priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma
svetuje, kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako,
da nakaže le poti za izboljšanje.
47. člen
(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene
v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v
petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno
ministrstvo in računsko sodišče.
(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja
utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna
oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje
ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
48. člen
(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja,
priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge
nadzornega odbora.
(2) Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s
pomembnimi zakoni in drugimi predpisi ter akti občine, ki se
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nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun
občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt,
ki določa plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina, in drugi) ter z za
poslovanje občine pomembnimi odločitvami, in sicer z:
– zadolževanjem občine nad z zakonom določeno
mejo,
– načrtovanjem oziroma izvajanjem investicij nad mejo
določeno z zakonom in odlokom občinskega sveta,
– pridobitvijo, odtujitvijo ali zamenjavo stvarnega premoženja,
– naložbo denarnih sredstev, nakupom in prodajo vrednostnih papirjev in deleže
– ustanovitvijo javnega podjetja, javnega zavoda in drugega uporabnika občinskih proračunskih sredstev.
(3) Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega
odbora na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki
se nanašajo na pravilnost in smotrnost poslovanja občine
ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je
ustanovila občina.
49. člen
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu
predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in
najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami s področja svojega dela in
predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.
50. člen
(1) Delo nadzornega odbora je javno.
(2) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih
članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to
zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov
in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom,
drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge
javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma
državna, vojaška ali uradna tajnost.
(3) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih
članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in
posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo
podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja, določa kot razloge, zaradi katerih
je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
(4) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve
javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.
(5) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora
je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba,
ki jo on pooblasti.
51. člen
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
(2) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi,
ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi
zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje
gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična
dela nadzornega odbora.
(3) Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru
javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi, ali zunanji
strokovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje
izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet. Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor tudi,
ko se opira na mnenje ali izvid izvedenca ali mnenje zunanjega strokovnjaka, ne pa, ko se opira na poročilo notranje
revizijske službe.
52. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo
v občinskem proračunu v posebni proračunski postavki, na
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podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.
53. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu s pravilnikom.
(2) Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo,
ki se določi v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene
župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.
54. člen
Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.
5. Občinska uprava
55. člen
(1) Notranjo organizacijo in delovno področje občinske
uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
(2) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na
predlog tajnika občine določi župan.
56. člen
(1) Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da
se z drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna
občinska uprava.
(2) Organizacija in delo skupne občinske uprave se
določi z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.
57. člen
(1) Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih
posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih
v upravnih stvareh v upravnem postopku.
(2) Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh
iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
(3) O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.
(4) O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.
58. člen
(1) Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske
uprave podpisuje tajnik občine po pooblastilu župana, ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb
občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v
postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje
v upravnih stvareh, v kolikor ni podano javno pooblastilo za
izvajanje upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.
59. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisih o upravnem postopku in zagotavlja upravno poslovanje
v skladu z uredbo vlade.
60. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo
in zahtevani strokovni izpit.

Stran

10342 /

Št.

101 / 3. 10. 2006

61. člen
(1) O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana
je dopusten upravni spor.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah
iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.
62. člen
(1) O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali
zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v
primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi
odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih
stvareh.
(2) O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
6. Ožji deli občine
63. člen
(1) Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v Občini Gornji
Petrovci kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Gornji Petrovci, Krajevna skupnost Križevci in Krajevna skupnost Šulinci so del občine v teritorialnem,
funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem
in pravnem smislu.
(2) Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti,
njeno ukinitev ali spremembo njenega območja da zbor občanov ožjega dela občine ali 20% volivcev s tega območja po
postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko
iniciativo. Za jasno izraženo voljo ljudi na zboru občanov se
upošteva sprejet sklep ob udeležbi vsaj 30 % volivcev.
(3) Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni
njihovo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja
prebivalcev se ugotovi na zboru občanov, ki jih skliče župan
za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost. Volja
prebivalcev je ugotovljena, če je za ljudsko iniciativo podpisanih več kot 50% volilnih upravičencev s tega območja
64. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov na območju občine na področju javne infrastrukture
na svojem območju – krajevne skupnosti – ter sodelujejo
pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na svojem območju in sodelujejo pri nadzoru nad
opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo
in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij
lastnikov zemljišč za delo s področja javnih služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja v
smislu ureditve in vzdrževanja javnih prostorov, sprehajalnih
poti ipd. in pri tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejitev
hitrosti ipd.),
– predlagajo programe javnih del na svojem območju,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih planov, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo
območje njihove krajevne skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
– dajejo mnenja glede sprememb namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih
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proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v
kmetijski prostor (agromelioracija, komasacija), pri katerih bi
prišlo do spremembe režima vodnih virov,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevne skupnosti na področju urejanja
prostora in varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih
prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo
in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– dajejo mnenje k odločitvi o razpolaganju in upravljanju
s premoženjem občine, ki je skupnostim dano za uporabo za
opravljanje njihovih nalog.
65. člen
(1) Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti
občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti.
(2) Krajevne skupnosti občine praviloma samostojno:
– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen način, če ni z odlokom občine
določeno drugače,
– skrbijo za pluženje in odstranjevanje snega,
– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,
– v skladu z zakonom o gostinski dejavnosti dajejo
mnenje v zvezi z obratovalnim časom gostinskih lokalov na
svojem območju,
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem
občine, ki jim je dano v uporabo,
– izdelujejo načrt zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine,
– pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega
razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne
in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah,
kadar je organizator občina.
(3) Podrobneje se naloge krajevne skupnosti opredelijo
z odlokom.
66. člen
(1) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v
okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.
Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem
prometu v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti
z vsem svojim premoženjem in s sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti
subsidiarno.
(3) Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta krajevne skupnosti. Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost,
katerih vrednost presega 100.000 SIT, so veljavni le ob
pisnem soglasju župana.
67. člen
(1) Svet Krajevne skupnosti Gornji Petrovci šteje
5 članov, svet Krajevne skupnosti Križevci šteje 6 članov, svet
Krajevne skupnosti Šulinci šteje 8 članov.
(2) Izvolijo ga krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa
zakon.
(3) Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
(4) Spremembo števila članov sveta določi občinski svet
z odlokom, s katerim določi tudi volilne enote za volitve v svet
krajevne skupnosti.
68. člen
(1) Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in
konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
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(2) Funkcija člana sveta krajevne skupnosti je nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana, s članstvom v nadzornem odboru občine ter z delom v občinski upravi. Določbe
zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za
prenehanje mandata člana sveta ožjega dela občine.
69. člen
(1) Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje 15 dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti.
(2) Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot
polovici njegovih članov. Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
(3) Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja
skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet
krajevne skupnosti, opravlja pa tudi druge naloge, ki mu jih
določi svet krajevne skupnosti.
70. člen
(1) Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika.
Podpredsednik nadomešča predsednika in opravlja naloge,
ki mu jih določi predsednik.
(2) Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino
glasov navzočih članov.
(3) Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta ožjega
dela občine in razpravljati, vendar nima pravice glasovati.
(4) Predsednik sveta krajevne skupnosti skliče svet
najmanj štirikrat letno oziroma po potrebi. Predsednik mora
sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta krajevne skupnosti.
(5) Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno
uporablja poslovnik občinskega sveta.
71. člen
(1) Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v
skladu s tem statutom naloge krajevne skupnosti.
(2) Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se
nanašajo na območje krajevne skupnosti in njene prebivalce,
ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih
splošnih aktov občine,
– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in
razpolaganju ter gospodarjenju s skupnim premoženjem krajevne skupnosti.
72. člen
(1) Stališča, mnenja, pobude in predloge sveta krajevne
skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
zavezujejo, razen če s tem statutom ali odlokom ni drugače
določeno.
(2) Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti.
Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo
določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
73. člen
(1) Odločitve sveta krajevne skupnosti o uporabi sredstev in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti so veljavne, kadar da nanje soglasje občinski svet.
(2) Odločitve izvršuje župan in občinska uprava.
74. člen
(1) Za delovanje in opravljanje nalog krajevne skupnosti
se zagotovijo sredstva v proračunu občine.
(2) Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev krajevne skupnosti lahko občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev,
podjetij, zavodov in drugih organizacij. Tako pridobljena sred-
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stva je dolžna občina posebej evidentirati in porabiti v skladu
z njihovim namenom.
(3) Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje sveti krajevne skupnosti, zagotovi
in z njimi upravlja občina. Izvajanje strokovnih in administrativnih pravil za potrebe krajevne skupnosti in svetov zagotavlja občinska uprava.
75. člen
(1) Krajevna skupnost lahko ima lastno premoženje, ki
ga sestavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva
in pravice.
(2) Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem
gospodariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki urejajo gospodarjenje s premoženjem občine, ter
določbe tega statuta.
(3) Če krajevna skupnost preneha obstajati ali ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in
obveznosti na občino.
76. člen
(1) Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih
oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in prihodki od
premoženja ožjega dela občine.
(2) Kriterij in merila za financiranje nalog in delovanje
krajevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.
(3) Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
(4) Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti
zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno koledarsko
oziroma proračunsko leto oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Finančne načrte, ki so kot sestavni del
občinskega proračuna njihova priloga, sprejme na predlog
župana občinski svet.
(5) Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih
skupnosti, ki niso zajete v proračunu občine.
77. člen
(1) Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti
so odgovorni predsednik sveta krajevne skupnosti in svet
krajevne skupnosti.
(2) Krajevne skupnosti lahko imajo svoje žiro račune.
Sklep o posebnem žiro računu izda župan.
(3) Za izvrševanje finančnih načrtov krajevne skupnosti
se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe in določbe odloka o proračunu občine.
(4) Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.
78. člen
(1) Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega
odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali
zborov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti
in razpiše predčasne volitve, če:
– po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom
zaupane, oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi se in splošnimi akti občine,
– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov, ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz
občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko.
(2) Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine
krajevne skupnosti, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti
ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta
oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa
za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem
statutom.
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7. Občinsko pravobranilstvo
79. člen
(1) Občina ima lahko občinsko pravobranilstvo, ki pred
sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske
organe in ožje dele občine.
(2) Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila občina.
(3) Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v
katerem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.
(4) Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi skupni organ občinskega pravobranilstva.
8. Drugi organi občine
80. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
81. člen
(1) Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite, ki
opravljata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti.
(2) Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.
IV. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
82. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
1. Zbor občanov
83. člen
(1) Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne
skupnosti,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo
programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter
varovanja življenjskega okolja,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč
odpadkov in nevarnih stvari,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.
(2) Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja
zbora občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju
svojih nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da
predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov
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ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način
in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
84. člen
(1) Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za
posamezno naselje ali zaselek.
(2) Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na
pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.
(3) Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na
zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini.
(4) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo
podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da
zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu
volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje
v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.
85. člen
(1) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za
katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov
ter predlog dnevnega reda.
(2) Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno
običajen način.
86. člen
(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje
predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve,
predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero
je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo
glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
(3) Delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik občine,
ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora.
Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani občinski
svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.
2. Referendum o splošnem aktu občine
87. člen
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih,
ki so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo
občinski davki in druge dajatve.
(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega
odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana
občinskega sveta.
(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.
88. člen
(1) Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan
ali član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po
sprejemu splošnega akta občine.
(2) Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcev, za vložitev zahteve za razpis referenduma.
(3) Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je
dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o
predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
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89. člen
(1) Referendum se opravi kot naknadni referendum,
na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt
občine ali njegove posamezne določbe.
(2) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj
z objavo izida referenduma.
(3) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne
določbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni.
(4) Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil
splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove
posamezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni
akt, o katerem je bil izveden referendum, sprejet, do konca
njegovega mandata.
90. člen
(1) Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih
določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis
referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma in obrazložitev.
(2) Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec in politična stranka v občini.
Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj stotih volivcev v
občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje
osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva,
naslov stalnega prebivališča.
(3) Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.
(4) Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana
v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu
pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori,
se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma
obvesti pobudnika in občinski svet.
(5) Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila
iz predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče.
91. člen
(1) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem.
(2) Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis
referenduma in rok za zbiranje podpisov.
(3) Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
(4) Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom
zadostno število volivcev.
92. člen
(1) Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh
po sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega
svetnika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh
od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu
s četrtim odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z
zakonom zahteva ustavnosodno presojo take zahteve.
(2) Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.
(3) Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo
referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”,
dan razpisa in dan glasovanja.
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(4) Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
(5) Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska
volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
93. člen
(1) Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani,
ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
(2) Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.
94. člen
(1) Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki
vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
(2) Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo
referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, če ni s tem
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno vprašanje drugače urejeno.
(3) Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje
občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi
na način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih
aktov občine.
3. Svetovalni referendum
95. člen
(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih
vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali
za njen del.
(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu
občine.
(4) Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne
zavezuje občinskih organov.
4. Drugi referendumi
96. člen
(1) Občani lahko odločajo na referendumu tudi o drugih
vprašanjih, če tako določa zakon.
(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v
skladu z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in
ureja referendum, ni drugače določeno.
5. Ljudska iniciativa
97. člen
(1) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve
iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih
organov.
(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen
postopek s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu občine.
(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega
akta občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo,
o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno
vložene zahteve.
(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.
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98. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
V. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
99. člen
(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih
sama določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z
zakonom.
(2) Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
100. člen
(1) Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina
javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
(2) Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih
področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.
101. člen
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb
ustanovi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje
javne službe.
102. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču
– in na drugih področjih, če tako določa zakon.
103. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
104. člen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne
službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev,
določenih z zakonom.
105. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v
okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi
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občinami skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje
občinskih javnih služb.
106. člen
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih
pravnih osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic
ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
(2) V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja
odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa ter način delitve stroškov financiranja skupnih
investicij.
107. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki
so po zakonu obvezne.
VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
108. člen
(1) Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
(2) Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober
gospodar.
(3) Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja
občine je pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana sprejme letni program prodaje občinskega finančnega
in stvarnega premoženja ter letni program nabav in gradenj.
Sprejeti letni program prodaje izvršuje župan.
(4) Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin
v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo
državnega premoženja.
(5) Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji, ki pomenijo obveznost občine.
109. člen
(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov,
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
(2) Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev
sofinanciranja iz državnega proračuna.
110. člen
(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega
sveta.
(2) Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku,
ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero
se sprejema.
(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren
župan.
(4) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo
vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za
zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.
111. člen
(1) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del
in načrt razvojnih programov.
(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.
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(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov proračuna občine.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti
razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna
občine, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.

117. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi
župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži
občinskemu svetu v sprejem. O sprejetju zaključnega računa
proračuna obvesti župan ministrstvo, pristojno za finance v
30 dneh po sprejemu.

112. člen
(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi
zakona, odlokom o proračunu občine ali drugim splošnim
aktom občine.
(3) Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega
finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.
(4) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za
izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in posamezne delavce občinske uprave.
(5) Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in
informacije, določene z zakonom.

118. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki
jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z
zakonom.

113. člen
(1) Proračun občine se sprejme skupaj z odlokom o
proračunu občine. Rebalans proračuna pa skupaj z odlokom
o spremembi proračuna.
(2) Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev,
začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in
posebna pooblastila za izvrševanje proračuna.
(3) V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja
proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi,
ki jih določa zakon.
(4) Rebalans proračuna predlaga župan, če se med
izvajanjem ne more uravnovesiti proračuna občine.
114. člen
(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta,
na katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na podlagi zadnjega sprejetega proračuna in za iste
namene.
(2) Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v
skladu z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko
na županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša
še za tri mesece.
115. člen
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le
za namene in v višini, določeni s proračunom.
116. člen
(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati,
razen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom
o proračunu občine.
(2) Če po sprejemu proračuna nastanejo nove obveznosti proračuna zaradi spremenjenih določb zakona ali drugega
predpisa, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za
ta namen.
(3) Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša
obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik
ukine in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese
sredstva v proračunsko rezervo.
(4) Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati
občinskemu svetu v mesecu juliju.

119. člen
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica
je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O
soglasju odloča župan.
(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij
in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na
predlog župana občinski svet.
120. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v
okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave. Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki
izpolnjuje pogoje strokovnosti, oziroma pogoje, predpisane z
zakonom in podzakonskimi predpisi.
121. člen
Nabavo blaga, naročilo storitev ter oddajo gradbenih
del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.
VII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine
122. člen
(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega
sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski
svet sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja
poslovnik občinskega sveta.
123. člen
(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme
občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.
(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.
124. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija
in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in
dolžnosti članov občinskega sveta.
125. člen
(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve
iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in
določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene
pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
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126. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo
splošen pomen, ali odreja način ravnanja v takih razmerah.
127. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta
ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.
128. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela
organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.
129. člen
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
(2) V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za
katere tako določi občinski svet.
2. Posamični akti občine
130. člen
(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
(2) S posamičnimi akti – odločbo ali sklepom – odloča
občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
131. člen
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo
organi občinske uprave v upravnem postopku, odloča na
drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom
drugače določeno.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni
organ, ki ga določi zakon.
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
VIII. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN
ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI
132. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se s
predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine
posega v njene pravice.
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136. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se
tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.
IX. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA
137. člen
(1) Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje
zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci občinske uprave.
(2) Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad
zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.
(3) V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
(4) Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje
nalog na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za
opravljanje nalog iz državne pristojnosti.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
138. člen
Z dnem uveljavitve tega Statuta preneha veljati statut
Občine Gornji Petrovci, sprejet 25. 3. 1999, objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/99 in spremembe in dopolnitve Statuta
Občine Gornji Petrovci, ki so bile sprejete 13. 12. 2001 ter
objavljene v Uradnem listu RS, št. 108/01.
139. člen
Občina Gornji Petrovci lahko zaradi svojih koristi navezuje stike z občinami, lokalnimi skupnostmi in pokrajinami
sosednjih držav, držav Evropske unije in drugih držav.
140. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2006-1
Gornji Petrovci, dne 8. septembra 2006

133. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih
v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.
134. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.
135. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

KOČEVJE
4338.

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja

Na podlagi Akta o določitvi metodologije za pripravo
splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) izdaja Javno
komunalno podjetje KOMUNALA Kočevje, d.o.o., kot izvajalec izbirne lokalne javne službe distribucije toplote, ob
soglasju Občinskega sveta Občine Kočevje z dne 18. 9.
2006 naslednje
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SPLOŠNE POGOJE
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu:
Splošni pogoji) urejajo odnose med distributerjem toplote,
Javnim komunalnim podjetjem KOMUNALA Kočevje, d.o.o.,
(v nadaljevanju distributer) in odjemalci na področju oskrbe s
toploto preko distribucijskega omrežja v Kočevju in Kočevski
Reki. Splošne pogoje pripravi in sprejme distributer. Določila
sprejetih Splošnih pogojev veljajo za distributerja in odjemalca, ne glede na to, ali je sklenil posebno pogodbo ali ne.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo v teh
pogojih tale pomen:
– delilnik toplote je naprava, ki omogoča določitev
deležev stroškov v skladu z razdelilnikom stroškov za porabljeno toploto, za posamezna obračunska mesta;
– distribucija toplote je izbirna lokalna gospodarska
javna služba, ki obsega dejavnost dobave toplote iz distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje je omrežje za prenos vroče
vode, ki ga 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 naprave odjemalca;
– interne toplotne naprave so inštalacije, 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, naprav za absorbcijsko
hlajenje idr.;
– investitor je odjemalec v času izgradnje nepremičnine, po izgradnji nepremičnine je investitor odjemalec za
neprodani del nepremičnine, do končne prodaje celotne nepremičnine;
– merilna naprava:
· merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri
dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračun dobavljene toplote odjemalcem
toplote;
· vodomer na merilnem mestu, ki meri porabo toplote
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;
– merilno mesto v toplotni postaji je mesto, kjer sta
nameščena merilnik porabe toplote in vodomer;
– obračunsko mesto je objekt ali etažna enota odjemalca, ki ima svojo šifro in za katero dobavitelj izstavlja
račun;
– 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;
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– odjemno mesto je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote oddaja toploto in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno
energijo;
– odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba,
ki je lastnik nepremičnine ali dela nepremičnine, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe ali brez nje dobavlja
toploto po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na
skupno odjemno mesto;
– ogrevna voda v distribucijskem omrežju je medij, s
katerim se prenaša toplota;
– obratovalne spremembe vplivajo na: spremembo
tlaka, povratno temperaturo, pretok in odjem toplote;
– pooblaščenec odjemalcev je pravna ali fizična oseba, ki jo odjemalci pisno pooblastijo za izvajanje določenih
aktivnosti v zvezi z dobavo toplote;
– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektom za izvedbo
oziroma projektom izvedenih del in po določilih Sistemskih
obratovalnih navodilih distributerja toplote;
– 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;
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote ali porabe sanitarne tople
vode podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami
ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe;
– razdelilnik stroškov dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote oziroma njihovimi pooblaščenci/pooblaščencem, 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%;
– sanitarna topla voda je hladna voda iz vodovodnega
omrežja, ki se v izmenjevalniku toplote ogreva;
– sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči obratovalne
spremembe delovanja toplotnih naprav;
– soglasje je pisni dokument, ki ga izda distributer toplote pred določeno aktivnostjo investitorja ali odjemalca;
– števnina je namenjena pokrivanju stroškov rednih
pregledov, popravil, zamenjav in overjanju merilnih naprav
na odjemnem mestu skladno s predpisi;
– 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. Deli se na primarni in
sekundarni del, ki sta med seboj povezana indirektno preko
toplotnih prenosnikov.
II. NAPRAVE DISTRIBUTERJA TOPLOTE
3. člen
Naprave distributerja toplote so:
– distribucijsko omrežje.
III. TOPLOTNE NAPRAVE ODJEMALCA
4. člen
Toplotne naprave odjemalca so:
– priključni vod,
– merilna naprava na odjemnem mestu,
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– toplotna postaja,
– interne toplotne naprave,
– delilnik toplote.
Stroški izgradnje in vzdrževanja toplotnih naprav odjemalca bremenijo odjemalca, razen nujnega vzdrževanja priključnega voda in toplotne postaje, opredeljenega v 8. členu
teh Splošnih pogojev.
5. člen
Odjemalčeve toplotne naprave se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo le po določilih teh Splošnih
pogojev za dobavo toplote iz distribucijskega omrežja in
Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje.
Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave se smejo priključiti na distribucijsko omrežje le s soglasjem in v
navzočnosti distributerja toplote in investitorja ali odjemalca.
Enako velja za vse zagone po spremembah na odjemalčevih
toplotnih napravah, ki povzročijo obratovalne spremembe ali
spremembo priključne/obračunske moči.
Za vsako spremembo odjemalčevih toplotnih naprav,
katere posledica so obratovalne spremembe ali sprememba
priključne/obračunske moči, mora investitor ali odjemalec
pridobiti soglasje distributerja toplote.
6. člen
Distributer toplote nadzoruje gradnjo priključnega voda
in toplotne postaje. Nadzira izpolnjevanje predpisov in standardov, projektnih pogojev ter drugih zahtev ali pogojev,
opredeljenih v Sistemskih obratovalnih navodilih za vročevodno distribucijsko omrežje.
Za nadziranje gradnje priključnega voda in toplotne postaje sklene investitor ali odjemalec z distributerjem toplote
najmanj 14 dni pred začetkom del pisno pogodbo o distributivnem nadzoru. Stroške distributivnega nadzora plača
investitor ali odjemalec po Tarifnem sistemu za dobavo in
odjem toplote iz distribucijskega omrežja.
IV. VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH NAPRAV
7. člen
Naprave distributerja toplote vzdržuje distributer toplote
na svoje stroške.
8. člen
Nujno vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje
opravlja distributer toplote.
Nujno vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje
obsega:
– občasno kontrolo stanja in delovanja naprav v toplotni
postaji,
– čiščenje in mazanje gibljivih delov,
– nastavljanje regulacijskih naprav,
– čiščenje prostora toplotne postaje,
– remont priključnega voda in toplotne postaje,
– odpravo okvare in zamenjavo elementov priključnega
voda in toplotne postaje,
– registracijo napak v delovanju priključnega voda in
toplotne postaje s predlogom ukrepov za njihovo odpravo.
Stroške, ki nastanejo v zvezi z deli iz prejšnjega odstavka tega člena plača odjemalec z mesečnim prispevkom za
vzdrževanje.
9. člen
Redne preglede popravila, zamenjavo in overjanje merilnih naprav na odjemnem mestu v skladu s predpisi opravlja
distributer toplote ali od njega pooblaščena oseba.
Stroške, ki nastanejo v zvezi z deli iz prejšnjega odstavka tega člena plača odjemalec z mesečno števnino.
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10. člen
Internih toplotnih naprav odjemalca in delilnikov toplote
distributer toplote ne vzdržuje.
V. IZDAJA SOGLASIJ
11. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti toplotne naprave odjemalca na distribucijsko omrežje ali spremeniti že
priključene toplotne naprave, mora pridobiti od distributerja
toplote ustrezno pisno soglasje.
12. člen
Na podlagi pisne vloge investitorja ali odjemalca in
priloženih dokumentov, navedenih v nadaljevanju, dobavitelj
izda projektne pogoje ali soglasja:
a) za pridobitev projektnih pogojev
Zahtevani priloženi dokumenti:
– idejna zasnova s situacijo objekta z vrisanim predvidenim priključnim vodom in lokacijo toplotne postaje,
– ocena priključne moči objekta.
b) za pridobitev soglasja k projektnim rešitvam:
Zahtevani priloženi dokumenti:
– projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
ali projekti za izvedbo (PZI) internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje, toplozračno ogrevanje, klimatizacijo, vodovodne instalacije-pripravo sanitarne tople vode in podobno),
toplotne postaje (projekte strojnih in elektro instalacij) in
priključnega voda,
– spremembe navedenih projektov.
13. člen
Distributer toplote mora projektantu ali investitorju predložiti pisne projektne pogoje s projektno nalogo ali pisno
soglasje, če je vloga za izdajo projektnih pogojev ali soglasja
k projektnim rešitvam usklajena s Splošnimi pogoji in Sistemskimi obratovalnimi navodili za vročevodno distribucijsko omrežje in če to dopuščajo zmogljivosti distribucijskega
omrežja ter ekonomičnost dobave toplote.
Rok za izdajo projektnih pogojev je 15 dni za enostavni
ali manj zahtevni objekt oziroma 30 dni za zahtevni objekt, po
prejeti pravilno izpolnjeni vlogi investitorja ali odjemalca.
14. člen
Izdano pisno soglasje velja najdalje eno leto od izdaje,
oziroma do pridobitve gradbenega dovoljenja.
VI. IZGRADNJA PRIKLJUČNEGA VODA IN TOPLOTNE
POSTAJE
15. člen
Vrsto, število in lego priključnih vodov določi distributer
toplote glede na zahteve Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijsko omrežje za priključitev na distribucijsko
omrežje in ekonomičnost dobave toplote.
16. člen
Nadzor nad gradnjo se izvaja v skladu s 6. členom teh
Splošnih pogojev.
VII. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
17. člen
Distributer toplote priključi odjemalčeve toplotne naprave na distribucijsko omrežje potem, ko so izpolnjeni vsi pogoji
iz projektne naloge oziroma izdanega soglasja k projektni
dokumentaciji ter zahteve iz Sistemskih obratovalnih navodil
distributerja toplote za priključitev na distribucijsko omrežje.
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VIII. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE
18. člen
Distributer toplote začne praviloma dobavljati toploto
potem, ko je sklenjena ustrezna pogodba z investitorjem oziroma odjemalcem v skladu s temi Splošnimi pogoji. V primeru, da je na eno odjemno mesto priključenih več odjemalcev,
je obvezna sestavina pogodbe razdelilnik stroškov.
Distributer toplote in investitor ali odjemalec potrdita začetek dobave toplote ali spremembo odjemalčevih toplotnih
naprav z zapisnikom. V zapisniku o začetku dobave mora biti
poleg ostalega navedena obračunska moč in popisano stanje
merilnih naprav na odjemnem mestu.
Kadar zaradi pogojev, ki niso vezani na naprave distributerja toplote ali odjemalčeve toplotne naprave ni možno
skleniti pogodbe iz prvega odstavka tega člena se na podlagi
naročila in pisnega sporazuma lahko začne poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav. To ni mogoče, če bi
zaradi takega obratovanja nastala neposredna ali posredna
škoda.
IX. POGODBA O DOBAVI TOPLOTE
19. člen
Pogodbo o dobavi toplote skleneta distributer toplote in
odjemalec toplote oziroma investitor v pisni obliki, praviloma
za nedoločen čas. Pogodba je sklenjena, ko jo odjemalec/investitor podpiše in jo izroči dobavitelju.
Kolikor pogodba ni sklenjena v pisni obliki, če odjemalec/investitor ne podpiše ali ne vrne podpisane pogodbe
distributerju pa kljub temu prične z odjemom toplote je šteti,
da je pogodba sklenjena z dnem začetka dobave in sprejema
toplote.
Pogodba o dobavi toplote velja in zavezuje tako distributerja toplote, kot odjemalca toplote tudi v primeru, če je
odjemalcu toplote iz kakršnegakoli razloga prekinjena dobava toplote na njegovo odjemno mesto in če v tem času
na odjemnem mestu odjemalca toplote ni izkazana količina
dobavljene toplote. V tem primeru sklenjena pogodba zavezuje pogodbeni stranki še največ dvanajst (12) mesecev od
dne, ko na odjemnem mestu odjemalca toplote neprekinjeno
ni več izkazana dobava toplote. Če želi odjemalec toplote
po prenehanju pogodbe ponovno začeti z odjemom toplote,
mora odjemalec toplote izvesti vse zahtevane postopke, kot
pri prvi priključitvi na omrežje.
Pogodba o dobavi toplote vsebuje:
– podatke o odjemalcu,
– naslov odjemnega mesta,
– obračunsko moč,
– uvrstitev v tarifno skupino,
– ceno na dan sklenitve pogodbe, način obračuna in
delitev stroškov dobave toplote, če je odjemno mesto skupno
več fizičnim ali pravnim osebam,
– morebitne posebnosti pogodbenega razmerja, ki niso
skladna z določili teh Splošnih pogojev, Sistemskih obratovalnih navodil ali Tarifnega sistema.
V primeru, da se odjemalec oskrbuje s toploto preko
skupnega odjemnega mesta in odkloni sklenitev pogodbe,
se uporabijo določila drugega odstavka tega člena.
20. člen
Pogodba o dobavi toplote je praviloma sklenjena za
nedoločen čas, razen če se distributer toplote in odjemalec
ne dogovorita drugače.
Odjemalec lahko odstopi od pogodbe o dobavi toplote
pisno s 45-dnevnim odpovednim rokom. Distributer toplote
upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.
Odstop od pogodbe o dobavi toplote ni mogoč v primeru zahteve posameznega odjemalca toplote na skupnem
odjemnem mestu.
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Če odjemalec ali distributer toplote odpove dobavo
toplote, je odjemalec dolžan plačati ob morebitni ponovni
priključitvi pred potekom enega leta fiksne stroške za vse
mesece prekinitve dobave toplote, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal neprekinjeno, v enkratnem znesku ter strošek
ponovne priključitve na omrežje.
21. člen
V primeru, da odjemalec toplote zaradi sprememb Splošnih pogojev ne želi več odjemati toplote pod navedenimi
pogoji lahko, (razen v primerih, ko odstop od pogodbe o
dobavi toplote v skladu z določili Splošnih pogojev ni mogoč),
odstopi od pogodbe o oskrbi s toploto z odpovednim rokom
45 dni. V tem primeru mora od pogodbe o oskrbi s toploto
odstopiti v roku 30 dni po javni objavi sprememb Splošnih
pogojev, sicer se šteje, da se s spremembami strinja.
22. člen
Odjemalec mora distributerja toplote pisno obvestiti o
statusnih in ostalih spremembah, ki vplivajo na razmerje med
distributerjem toplote in odjemalcem.
V primeru sprememb, ki vplivajo na razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem je dolžan odjemalec poravnati vse obveznosti do distributerja toplote, vključno za
mesec v katerem je javil spremembo.
V primeru spremembe odjemalca, prevzema dosedanji
odjemalec obveznost plačevanja dobavljene toplote in drugih
stroškov tako dolgo, dokler ni na predpisan način obvestil o
spremembah distributerja toplote.
V primeru spremembe odjemalca je dolžan dosedanji
odjemalec o tem obvestiti distributerja toplote.
Obvestilo obsega:
– ime, priimek in naslov (stari in novi) dosedanjega
odjemalca,
– ime, priimek in naslov novega odjemalca,
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
– enotno matično številko novega odjemalca,
– podatke o zaposlitvi (zaželeno, ni pa nujno),
– število oseb v gospodinjstvu,
– davčna številka.
Evidenca odjemalcev vsebuje za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike podatke:
– firmo,
– naslov sedeža firme in naslov odjemnega mesta,
– številko transakcijskega računa in banke, pri kateri
je odprt,
– izpisek iz sodnega registra ali iz davčnega urada,
– davčno številko.
V primeru oddaje nepremičnine v najem lahko odjemalec pisno pooblasti najemnika za plačevanje stroškov za
ogrevanje. Pooblastilo preda distributerju toplote. V primeru,
da najemnik ne poravnava stroškov distributerju toplote je
odjemalec (lastnik) subsidiarno-nadomestno odgovoren za
plačilo neporavnanih obveznosti.
Do prejema obvestila je za vse obveznosti iz pogodbe
o dobavi toplote zavezan dosedanji odjemalec.
23. člen
Pogodbe o dobavi toplote so praviloma tipske pogodbe.
X. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH ODJEMNIH
MESTIH
24. člen
Odjemalci skupnega odjemnega mesta lahko odpovedo
pogodbe o dobavi toplote pisno s 45-dnevnim odpovednim
rokom. Distributer toplote upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega
roka.
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Odpoved velja le, če pogodbe odpovedo odjemalci skupnega odjemnega mesta in je v skladu s Stanovanjskim
zakonom.
Zahteva po odstopu od pogodb ni mogoča tudi v primeru odpovedi pogodb vseh odjemalcev skupnega odjemnega
mesta, ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe odjemalci toplote iz skupnega odjemnega mesta želeli ogrevati,
pa je na podlagi posebnega predpisa določen obvezen način
ogrevanja.
25. člen
Pooblaščenec odjemalcev skupnega odjemnega mesta
predloži distributerju toplote razdelilnik stroškov toplote, sprejet na način, kot ga določa veljavna zakonodaja.
Na osnovi razdelilnika stroškov toplote določi, v skladu
z veljavno zakonodajo, upravnik zgradbe oziroma lastniki, če
stavba nima upravnika (lahko pa tudi usposobljena in pooblaščena tretja oseba) deleže stroškov za porabljeno toploto,
za posamezna obračunska mesta. Vsota vseh deležev mora
znašati 100 odstotkov.
Deleže stroškov za toploto za posamezno obračunsko
mesto dostavi pooblaščenec distributerju toplote do vsakega 28. v mesecu. Kolikor distributer toplote do navedenega
dne v mesecu ne prejme obvestila o deležih stroškov za
toploto za posamezno obračunsko mesto, obračuna toploto
po zadnjih znanih deležih stroškov za toploto za posamezno
obračunsko mesto.
Če pooblaščenec odjemalcev dobavitelju ne predloži
razdelilnika stroškov, oziroma deležev stroškov za toploto
za posamezno obračunsko mesto, obračuna distributer posameznim odjemalcem stroške dobave toplote v skladu z
veljavno zakonodajo.
XI. STORITEV DOBAVE TOPLOTE
26. člen
Distributer toplote praviloma zagotavlja na odjemnem
mestu toploto vse dni v ogrevni sezoni neprekinjeno (razen,
ko stopijo v veljavo členi 27, 43 – 45 teh Splošnih pogojev)
z obračunsko močjo, ki je dogovorjena s pogodbo o dobavi
toplote in v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za
vročevodno distribucijsko omrežje.
Ogrevna sezona se prične jeseni, ko je temperatura
zunanjega zraka zaporedoma tri dni ob 21. uri zvečer nižja
od +12 °C, konča pa spomladi, ko je ob istem času tri dni
zaporedoma višja od +12 °C.
27. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe mesta
s toploto pogoji za dobavo toliko spremenijo, da so potrebne
spremembe, predelave ali zamenjave na distribucijski mreži
in/ali odjemalčevih toplotnih napravah, poravna vse stroške,
ki nastanejo na distribucijski mreži distributer toplote, odjemalec pa vse stroške na odjemalčevih toplotnih napravah.
XII. UGOTAVLJANJE KOLIČIN DOBAVLJENE TOPLOTE
28. člen
Dobavljene količine toplote se praviloma ugotavljajo
mesečno na podlagi odčitkov na merilnih napravah na odjemnem mestu v toplotni postaji.
29. člen
Podatke z merilnih naprav na odjemnem mestu v toplotni postaji odčita distributer toplote, razen če se odjemalec in
distributer toplote ne dogovorita drugače.
30. člen
Odjemalec mora distributerju toplote omogočiti dostop
do merilnih naprav na odjemnem mestu zaradi odčitavanja
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in nadziranja naprav, predpisanih z zakoni in podzakonskimi
akti ter s temi Splošnimi pogoji.
Če distributer toplote zaradi razlogov na strani odjemalca, ni mogel odčitati merilnih naprav, mora odjemalec
na podlagi obvestila distributerja toplote sporočiti pravilni
odčitek v dogovorjenem času in na način, kakor to določi
distributer toplote.
Če odjemalec ne sporoči odčitka merilnih naprav ali na
ponovni poziv distributerju toplote ne omogoči dostopa do
merilne naprave na odjemnem mestu, mu distributer toplote
za obračunski mesec obračuna dobavljene količine toplote
skladno z določili 34. in 35. člena teh Splošnih pogojev.
Poračun dejanske porabe toplote se izvrši takoj naslednji
mesec, ko distributer pridobi odčitek iz merilne naprave po
zadnji veljavni ceni.
31. člen
Distributer toplote in odjemalec imata poleg rednih pregledov iz 9. člena teh Splošnih pogojev pravico preverjati točnost merilnih naprav. Če so pri kontrolnem pregledu
ugotovljena večja odstopanja merilnih naprav, kot določajo
predpisi, poravna stroške preizkusa distributer toplote, sicer
pa tisti, ki je pregled zahteval.
Če pokaže preizkus merilnih naprav večje odstopanje,
kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave,
se šteje, da je merilna naprava v okvari, dobavljena toplota
pa se za obdobje od ugotovitve okvare do odprave okvare
merilne naprave določi z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
32. člen
Če očitni znaki kažejo, da je merilna naprava na odjemnem mestu v okvari, se dobavljeno količino toplote določi
z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
33. člen
Če je pri odjemalcu zaradi spremembe priključne ali
obračunske moči potrebno zamenjati merilno napravo na
odjemnem mestu, poravna stroške nabave in zamenjave
merilne naprave odjemalec.
34. člen
Dobavljena količina toplote, se za obračunsko obdobje,
ko distributer toplote ni prejel odčitka iz merilne naprave na
odjemnem mestu, določi:
Q = Qh x K x Y
Pri tem pomenijo:
Q
dobavljena količina toplote (MWh)
Qh. obračunska moč toplotnih naprav za ogrevanje in
klimatizacijo prostorov (MW, 1 MW = 1000000 W)
K
ekvivalentno število ur obratovanja odjemalčevih
toplotnih naprav z obračunsko močjo v obračunskem obdobju
Y
faktor odjema toplote za primerljivo obračunsko
obdobje, ki se določi v pogodbi o dobavi toplote
tn – tz sr
K = 24 x Z x –––––––––––––
tnp – tz min
Pri tem pomenijo:
Z
število ogrevalnih dni
tn.
20 °C, srednja projektna ali predpisana temperatura prostorov
tnp
20 °C, projektna notranja temperatura
tz sr srednja mesečna zunanja temperatura v Kočevju
v obračunskem obdobju glede na 30-letno povprečje
tz min. računska minimalna zunanja temperatura
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35. člen
Količina dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople
vode se v primeru okvare merilne naprave ali v času izven
ogrevne sezone, če je odjem pod mejo točnosti merilne
naprave, ugotovi na osnovi odčitkov vodomera, ki je vgrajen
pred napravo za pripravo sanitarne tople vode po obrazcu:
Q = 2 x V x (Ttv – 10)
Q – toplota za pripravo tople vode (kWh),
V – količina vode (m3),
Ttv – srednja temperatura tople vode.
XIII. REKLAMACIJA
36. člen
Kakovost dobavljene toplote (pretok in temperatura) na
odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec, oziroma pooblaščenec odjemalcev v večstanovanjskih objektih.
Reklamacijo je potrebno podati v pisni obliki ali po
faksu. Ustne reklamacije se upoštevajo le, če so nujne in
zahtevajo takojšnje ukrepanje, morajo pa biti prvi naslednji
dan potrjene v pisni obliki.
37. člen
Kolikor je na podlagi podane reklamacije ugotovljena
napaka, ki se je ne da odpraviti v najkrajšem možnem času
(do dva dni), je potrebno odjemalcu ali pooblaščencu odjemalcev podati pisni odgovor o rešitvi reklamacije najkasneje
v osmih dneh od prejema reklamacije.
38. člen
O pisnih reklamacijah odloča distributer tako, da odjemalca pisno obvesti o svojem stališču do posredovane
reklamacije, njegovih že storjenih ukrepih in predlogih za
odklonitev negativnih vplivov v prihodnje.
XIV. NEUPRAVIČEN ODJEM
39. člen
Če odjemalec odjema toploto brez soglasja distributerja toplote ali če namerno vpliva na merilne naprave na
odjemnem mestu v škodo distributerja toplote, je distributer
toplote upravičen za obdobje ugotovljenega neopravičenega
odjema zaračunati porabljeno toploto skladno s 34. in 35. členom Splošnih pogojev in z upoštevanjem najvišjega faktorja
odjema toplote ter nadomestilom za povzročitev stroškov
dobavitelju, ki se določi v pavšalni višini 25% na porabljeno
toploto.
40. člen
Če trajanja neupravičenega odjema ni mogoče ugotoviti, se predpostavlja neupravičen odjem toplote za obdobje
od zadnjega kontrolnega pregleda merilne naprave na odjemnem mestu, oziroma se zaračuna za največ 12 mesecev.
41. člen
Odjemalec mora distributerju toplote plačati tudi vse
stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom
toplote, če dejanska škoda in stroški presegajo 25% pavšala
iz 40. člena.
42. člen
Če odjemalec priključi svoje naprave brez vednosti distributerja toplote na sistem ogrevanja v objektu, ki je že
priključen na distribucijsko mrežo, lahko distributer toplote
sam sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih
toplotnih naprav z datumom, ko je bil tak poseg tehnično
mogoč ali ugotovljen.
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Distributer toplote v takem primeru odjemalcu obračuna
priključno moč iz že danega soglasja, ostale odjemalce na
istem odjemnem mestu pa obvesti preko pooblaščenca o
dodatni priključitvi, zaradi ureditve pogodbenega razmerja.
XV. PREKINITEV DOBAVE TOPLOTE
43. člen
Distributer toplote prekine dobavo toplote po poprejšnjem obvestilu (opomin, dopis, dnevno časopisje, radio):
– zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih
motenj distribucijske mreže,
– zaradi razširitve distribucijske mreže,
– če odjemalec poškoduje svoje ali distributerjeve toplotne naprave tako, da je ogroženo delovanje distribucijske
mreže in če moti dobavo toplote drugim odjemalcem,
– če odjemalec ne vzdržuje odjemalčevih toplotnih
naprav tako, da zagotavlja nemoteno obratovanje oziroma
dobavo toplote,
– če odjemalec ne omogoči distributerju toplote varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so odjemalčeve toplotne
naprave,
– če odjemalec preprodaja dobavljeno toploto brez distributerjevega soglasja,
– če odjemalec ne plača dobavljene toplote na odjemnem mestu v priključni postaji in ne poravna drugih obveznosti do distributerja toplote več kot tri mesece zapored ali
pet mesecev v enem letu. V opominu pred izklopom (razen
v primerih iz 20. člena teh Splošnih pogojev, ko odstop od
pogodbe o dobavi toplote ni mogoč) se odjemalcu ponudi
petnajst (15) dnevni rok, v katerem mora poravnati zapadle
obveznosti,
– če poteče rok za poskusno obratovanje odjemalčevih
toplotnih naprav.
Distributer toplote opravlja vsa vzdrževalna dela na
distribucijski mreži, ki zahtevajo prekinitev dobave toplote,
praviloma v času izven ogrevalne sezone.
44. člen
Distributer toplote ustavi dobavo toplote takoj, brez
predhodnega obvestila:
– če odjemalec odstrani žig z merilnih ali regulacijskih
naprav v priključni postaji,
– če odjemalec spreminja kemijske ali fizikalne lastnosti
ogrevne vode,
– če odjemalec odvzema ogrevno vodo iz distribucijske
mreže brez soglasja distributerja toplote,
– če odjemalčeve toplotne naprave ogrožajo okolico,
– če ob pomanjkanju toplote zaradi okvare vira ali transportne poti, ne upošteva navodil o omejevanju odvzema
toplote.
45. člen
Ponovna dobava toplote po ustavitvi dobave toplote iz
razlogov na strani odjemalca, se začne potem, ko se odpravijo razlogi za ustavitev in ko se distributerju toplote poravnajo
nastali stroški in škoda.
46. člen
Distributer toplote je v času ogrevne sezone dolžan ponovno dobavljati toploto v 24 urah od prejete pisne zahteve,
če odjemalec toplote, ki odjema toploto za potrebe gospodinjstva, pri distributerju toplote v dveh dneh po izvedeni prekinitvi dobave pisno zahteva ponovno priključitev in izkaže,
da bi mu zaradi prekinjene dobave toplote 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 tega ne izkaže, distributer toplote šteje,
da nevarnost ne obstaja.
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XVI. OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJA

XVIII. PREHODNE DOLOČBE

47. člen

50. člen
Do sprejetja in uveljavitve Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje se uporabljajo sedanji pogoji
za priključitev na distribucijsko omrežje

Distributer toplote:
– dobavlja odjemalcu toploto za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav z obračunsko močjo, dogovorjeno s
pogodbo o dobavi toplote,
– opravlja redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav v skladu z 9. členom teh Splošnih pogojev,
– skrbi za nujno vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje,
– obvešča odjemalca o predvidenih ustavitvah dobave
toplote v sredstvih javnega obveščanja,
– ob primeru večje okvare v odjemalčevi toplotni postaji
odklopi toplotno postajo od vročevodnega omrežja,
– ščiti interese skupnih porabnikov pred individualnimi,
dokler je to smotrno.
48. člen
Distributer toplote ima pravico preverjati in nastaviti
regulacijske naprave v toplotni postaji, da se izpolnijo obratovalni pogoji, ki izhajajo iz projektne dokumentacije odjemalčevih toplotnih naprav in pogodbe o dobavi toplote ter
Sistemskih obratovalnih navodili za vročevodno distribucijsko
omrežje, ne glede na spremembo kakovosti ogrevanja pri
odjemalcu.
XVII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA
49. člen
Odjemalec predvsem:
– podpiše pogodbo o dobavi toplote,
– skrbi za normalno obratovanje in vzdrževanje odjemalčevih toplotnih naprav,
– ne sme spreminjati nastavitve pretoka in temperature
na odjemalčevih napravah v toplotni postaji,
– ne sme spreminjati brez distributerjevega pisnega
soglasja odjemalčevih toplotnih naprav, ki bi lahko povzročile
obratovalne spremembe na distributerjevih toplotnih napravah,
– poskrbi, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru
in vsak čas dostopna delavcem distributerja,
– skrbi, da je v prostoru toplotne postaje obratovalna
dokumentacija s shemami naprav in napeljav,
– vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope
do prostorov, kjer so odjemalčeve toplotne naprave tako, da
bodo distributerju zagotovljene delovne razmere, ki veljajo
za delovne prostore,
– sproti obvešča distributerja o motnjah pri dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu,
– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih toplotnih
naprav,
– z obratovanjem odjemalčevih toplotnih naprav ne moti
drugih odjemalcev ali distributerja,
– ne preprodaja dobavljene toplote brez distributerjevega soglasja,
– omogoči priključitev toplotnih naprav tretje osebe na
priključni vročevod, če ta prenese dodatne obremenitve, o
čemer presodi distributer, ki izda ustrezno pisno soglasje,
– v toplotni postaji omogoči distributerju priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje,
– obvesti distributerja o okvari merilne naprave,
– odgovarja za škodo distributerja, ki je nastala zaradi
odjemalčevih posegov na toplotnih napravah,
– plačuje svoje obveznosti.

XIX. KONČNE DOLOČBE
51. člen
Z uveljavitvijo teh Splošnih pogojev prenehajo veljati
Pogoji za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja
Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o.,
Tesarska 10, Kočevje (Uradni list RS, št. 41/01).
52. člen
Splošne pogoje je sprejel distributer toplote, ob soglasju
Občinskega sveta Občine Kočevje. Splošni pogoji začno
veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Kočevje, dne 19. septembra 2006
Direktor Komunale Kočevje d.o.o.
Leon Behin l.r.

4339.

Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja

Na podlagi Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) izdaja Javno komunalno
podjetje KOMUNALA Kočevje, d.o.o., kot izvajalec izbirne
lokalne javne službe distribucije toplote, ob soglasju Občinskega sveta Občine Kočevje z dne 18. 9. 2006, naslednji

TARIFNI SISTEM
za dobavo in odjem toplote
iz distribucijskega omrežja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: Tarifni sistem) določa
elemente za obračunavanje energije za različne skupine
odjemalcev toplote iz distribucijskega omrežja v Kočevju in
Kočevski Reki, glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, kvaliteto ter druge elemente predvsem s poudarkom na
učinkoviti rabi toplote, zanesljivi oskrbi odjemalcev toplote s
toploto ustrezne kakovosti, varstvom okolja in varstvom potrošnikov. Tarifni sistem pripravi in sprejme Javno komunalno
podjetje KOMUNALA Kočevje, d.o.o., kot distributer toplote.
Določila sprejetega Tarifnega sistema veljajo za distributerja toplote in odjemalce toplote.
2. člen
S Tarifnim sistemom za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja se določajo:
– tarifni elementi za obračunavanje toplote, ki jo distributer toplote dobavlja odjemalcem iz vročevodnega omrežja,
– kriteriji in merila za določanje cen toplote,
– načela in kriteriji za določanje tarifnih postavk (stimuliranje racionalne rabe toplote, uporaba proizvodnih in
distribucijskih objektov).
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3. člen
Pojmi, uporabljeni v tem Tarifnem sistemu, imajo naslednji pomen:
– delilnik toplote je naprava, ki omogoča določitev
deležev stroškov v skladu z razdelilnikom stroškov za porabljeno toploto, za posamezna obračunska mesta;
– distribucija toplote je izbirna lokalna gospodarska
javna služba, ki obsega dejavnost dobave toplote iz distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje je omrežje za prenos vroče
vode, ki ga 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 naprave odjemalca;
– interne toplotne naprave so inštalacije, 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, naprav za absorbcijsko
hlajenje idr.;
– investitor je odjemalec v času izgradnje nepremičnine, po izgradnji nepremičnine je odjemalec za neprodani del
nepremičnine, do končne prodaje celotne nepremičnine;
– merilna naprava:
– merilnik toplotne energije na odjemnem mestu,
ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se
odčita količina, ki je osnova za obračun dobavljene toplote
odjemalcem toplote;
– vodomer na merilnem mestu, ki meri porabo toplote 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;
– merilno mesto v toplotni postaji je mesto, kjer sta
nameščena merilnik porabe toplote in vodomer;
– obračunsko mesto je objekt ali etažna enota odjemalca, ki ima svojo šifro in za katero dobavitelj izstavlja
račun;
– 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 oddaja toploto in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno
energijo;
– odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba,
ki je lastnik nepremičnine ali dela nepremičnine, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe ali brez nje dobavlja
toploto po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na
skupno odjemno mesto;
– ogrevna voda v distribucijskem omrežju je medij, s
katerim se prenaša toplota;
– obratovalne spremembe vplivajo na: spremembo
tlaka, povratno temperaturo, pretok in odjem toplote;
– pooblaščenec odjemalcev je pravna ali fizična oseba, ki jo odjemalci pisno pooblastijo za izvajanje določenih
aktivnosti v zvezi z dobavo toplote;
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– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektom za izvedbo
oziroma projektom izvedenih del in po določilih Sistemskih
obratovalnih navodil distributerja toplote;
– 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;
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote ali porabe sanitarne tople
vode podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami
ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe;
– razdelilnik stroškov dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote oziroma njihovimi pooblaščenci/pooblaščencem, 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%;
– sanitarna topla voda je hladna voda iz vodovodnega
omrežja, ki se v izmenjevalniku toplote ogreva;
– sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči obratovalne
spremembe delovanja toplotnih naprav;
– soglasje je pisni dokument, ki ga izda distributer toplote pred določeno aktivnostjo investitorja ali odjemalca;
– števnina je namenjena pokrivanju stroškov rednih
pregledov, popravil, zamenjav in overjanju merilnih naprav
na odjemnem mestu skladno s predpisi;
– 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. Deli se na primarni in
sekundarni del, ki sta med seboj povezana indirektno preko
toplotnih prenosnikov.
II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
4. člen
Tarifni elementi so:
– obračunska moč,
– dobavljena količina toplote,
– nestandardne storitve.
5. člen
Tarifne postavke so:
– cena za enoto obračunske moči (SIT/kW.mesec,
SIT/MW.leto, SIT/m2.mesec, SIT/m2.leto),
– cena za toploto (SIT/kWh, SIT/MWh),
– cena za nestandardne storitve po veljavnem ceniku.
Ceno za enoto obračunske moči potrdi Občinski svet
Občine Kočevje na predlog distributerja toplote, v skladu z
Metodologijo za oblikovanje cen toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja, ki jo je sprejela Vlada RS.
Cena za toploto se lahko spreminja mesečno v skladu
z Metodologijo za oblikovanje cen toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja, ki jo je sprejela Vlada RS in veljavno
zakonodajo. Prvič oblikovano ceno potrdi Vlada RS, nadaljnje spremembe potrjuje občinska uprava Občine Kočevje v
skladu z zakonodajo.
6. člen
Obračunska moč se določa po določilih Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja.
Skupna obračunska moč zgradbe se razdeli sorazmerno z ogrevanimi površinami posameznega stanovanja.
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7. člen
Strošek za obračunsko moč se obračunava mesečno,
oziroma v skladu z opredelitvijo v pogodbi o dobavi toplote.
Strošek se izračuna tako, da se obračunsko moč odjemalca
toplote pomnoži s ceno za enoto obračunske moči, vrednost
pa zaokroži na 2 decimalni mesti.
8. člen
V ceni za enoto obračunske moči so vključeni neodvisni
stroški ogrevanja in standardne storitve distributerja:
– neodvisni stroški ogrevanja so naslednji:
– stroški materiala,
– stroški storitev,
– stroški dela,
– stroški nujnega investicijskega in tekočega vzdrževanja,
– amortizacija,
– ostali stroški,
– standardne storitve so naslednje:
– meritev toplote in obračun po merilnih mestih,
– obračun posameznim odjemalcem toplote po posameznih stanovanjih po vnaprej določenem ali dogovorjenem
razdelilniku stroškov.
9. člen
Dobavljena količina toplote se ugotavlja neposredno
z merilno napravo na merilnem mestu, ali pa se določa pavšalno, kot je določeno v XII. poglavju Splošnih pogojev za
dobavo toplote iz distribucijskega omrežja.
10. člen
Strošek za dobavljeno toploto se izračuna tako, da se
število dobavljenih kWh (MWh) pomnoži s ceno za toploto
(SIT/kWh, SIT/MWh).
Cena za dobavljeno toploto predstavlja variabilni del
stroškov ogrevanja in pokriva stroške:
– energenta,
– električne energije,
– priprave ogrevne vode,
– ostali variabilni stroški.
11. člen
Nestandardne storitve so naslednje:
– redni pregledi, popravila, zamenjava in overjanje merilnih naprav na odjemnem mestu v skladu s predpisi,
– nujno vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje določeno v 8. členu Splošnih pogojev,
– distributivni nadzor,
– ostalo, v okviru registriranih dejavnosti podjetja.
12. člen
Stroške rednih pregledov, popravil, zamenjav in overjanja merilnih naprav na odjemnem mestu v skladu s predpisi
zaračunava distributer toplote mesečno odjemalcu toplote s
števnino. Števnina je objavljena v veljavnem ceniku.
13. člen
Strošek za distributivni nadzor nad gradnjo priključnega
voda in toplotne postaje znaša 0,5% vrednosti investicije za
izgradnjo priključnega voda in toplotne postaje. Zaračuna se
na podlagi sklenjene pogodbe o distributivnem nadzoru v
skladu s Splošnimi pogoji o dobavi toplote.
III. RAZVRSTITEV ODJEMA TOPLOTE
14. člen
Odjemalci toplote so razvrščeni v dve tarifni skupini:
– I. tarifna skupina: gospodinjski odjem
– II. tarifna skupina: ostali odjem.
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IV. OBRAČUN DOBAVE TOPLOTE
15. člen
Obračun dobave toplote se za posameznega odjemalca
izvrši po razvrstitvi v ustrezno tarifno skupino z:
– obračunom obračunske moči po veljavni ceni na enoto,
– obračunom dobavljene toplote po veljavni ceni na
enoto,
– obračun nestandardnih storitev.
Postavke se seštevajo.
16. člen
Če se več odjemalcev iste ali različnih tarifnih skupin oskrbuje s toploto preko skupnega odjemnega mesta s
skupno merilno napravo, se dobavljena toplota obračunava
skladno s 25. členom Splošnih pogojev za dobavo toplote iz
distribucijskega omrežja.
Obračun dobave toplote se za I. in II. tarifno skupino
izvede mesečno, konec meseca za pretekli mesec.
17. člen
Števnina in strošek za vzdrževanje se obračunava za
I. in II. tarifno skupino mesečno.
18. člen
Odjemalec mora plačati izstavljeni račun v plačilnem
roku, navedenem na izstavljenem računu, položnici ali drugem veljavnem dokumentu.
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti,
mu distributer toplote zaračunava zakonske zamudne obresti
od zapadlosti računa do dneva poplačila obveznosti.
Distributer zaračuna v primeru ponovne priključitve
stroške v skladu z zadnjim odstavkom 20. člena Splošnih
pogojev.
19. člen
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne
postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije. Količino porabljene vode iz vodovodnega omrežja plača odjemalec dobavitelju vode.
20. člen
Reklamacije na prejeti račun ali obračun za dobavljeno
toploto oziroma storitve, ki jih opravlja distributer na podlagi Splošnih pogojev za dobavo toplote iz distribucijskega
omrežja oziroma po dogovoru z odjemalcem, sprejema dobavitelj samo v pisni obliki z obrazložitvijo in predloženimi
dokazili v 8 dneh po prejemu računa ali obračuna. Pripombe
k prejetemu računu ali obračunu ali ugovor ne odložijo plačilo
računa oziroma obračuna za nesporni del.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Tarifni sistem se uporablja za vsa že sklenjena pogodbena razmerja, kolikor se bistveno ne spremenijo pogodbena
določila in nova razmerja v zvezi z dobavo toplote.
22. člen
Z uveljavitvijo tega Tarifnega sistema preneha veljati
Tarifni sistem za prodajo toplote iz vročevodnega omrežja
Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o.,
Tesarska 10, Kočevje (Uradni list RS, št. 41/01).
23. člen
Tarifni sistem za odjem in dobavo toplote iz distribucijskega omrežja je sprejel distributer toplote, ob soglasju Ob-
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činskega sveta Občine Kočevje. Splošni pogoji začno veljati
osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Kočevje, dne 19. septembra 2006
Direktor Komunale Kočevje d.o.o.
Leon Behin l.r.

SVETA ANA
4340.

Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne
dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini
Sveta Ana

Na podlagi 25. člena in v zvezi s 1. členom Zakona o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
(Uradni list SRS, št. 34/84, 5/90, Uradni list RS, št. 17/91,
13/93, 66/93, in 64/04) in 10. in 11. točke 4. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana (Uradni list
RS, št. 60/00) na podlagi Statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 13/99 in 25/01) ter 20. in 68. člena Poslovnika o
delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS,
št. 23/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na
23. redni seji dne 22. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o opravljanju pokopališke in pogrebne
dejavnosti ter pokopališkem redu
v Občini Sveta Ana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se predpiše način in pogoji opravljanja
pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopališki red, ki
določa opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in
urejanja ter vzdrževanja pokopališča v Občini Sveta Ana.
2. člen
Javna služba zagotavlja pod enakimi pogoji možnost
pokopa umrlih na predpisani način.
3. člen
Na območju Občine Sveta Ana sta dve pokopališči, in
sicer: v Sv. Ani in Zg. Ščavnici, kjer se pokopavajo umrli, ne
glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in
raso.
Območje pokopališča obsega prostor za grobove, mrliško vežico, parkirišča in druge površine in objekte, ki sodijo
k pokopališču.
4. člen
Pokopališče na območju Občine Sveta Ana je sanitarno-komunalni objekt, ki ga upravlja občina neposredno preko
režijskega obrata ali javnega podjetja.
Pogrebno in pokopališko dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi izvaja občina preko režijskega obrata oziroma
jo v okviru koncesije izvaja usposobljen in registriran izvajalec. Občina odda koncesijo s koncesijskim aktom, s katerim
se določi predmet in pogoji opravljanja gospodarske javne
službe. Medsebojna razmerja in obveznosti pa se določijo s
koncesijsko pogodbo. Postopek oddaje koncesije, merila in
način izbire izvajalca ter obseg oddaje koncesije se določi s
posebnim odlokom o oddaji koncesije.
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II. POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST
5. člen
Pokopališka dejavnost se izvaja na pokopališču in zajema naslednje storitve:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebne svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– oddajanje prostorov za grobove v zakup,
– vodenje katastra pokopališča,
– opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom
in tem odlokom.
Storitve iz prve, četrte in pete alinee opravlja občina preko režijskega obrata ali občinske uprave, medtem ko storitve
iz druge in tretje alinee opravlja izbrani koncesionar v skladu
s tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
6. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopališča in zajema predvsem naslednje storitve:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– upepelitev umrlega,
– hranjenje umrlega v mrliški vežici,
– druga potrebna dela v skladu z zakonom in tem odlokom.
Storitve pogrebne dejavnosti v celoti opravlja za to
usposobljeni in registrirani izvajalec oziroma izbrani koncesionar.
Oddajanje grobov v zakup
7. člen
Prostore za grobove daje v zakup upravljavec z pogodbo o zakupu v skladu z ureditvenim načrtom. Pogodba
o zakupu mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s tem
odlokom. Urejati mora medsebojna razmerja med upravljavcem in zakupnikom. Zakupnik ob sklenitvi pogodbe o zakupu
oziroma prejemu grobnega prostora plača zakupnino, ki je
določena s sklepom občinskega sveta.
8. člen
Zakupnik grobnega prostora plačuje letno vzdrževalnino za pokopališče, katere višino na predlog upravljavca s
sklepom določi Občinski svet Občine Sveta Ana. Višina vzdrževalnine se določi na podlagi stroškov upravljanja pokopališča. Vzdrževalnino zakupnik poravna na podlagi položnice
upravljavca enkrat letno v roku zapadlosti. Kolikor vzdrževalnina ni poravnana tudi kljub dodatnim pisnim opozorilom
najkasneje do konca leta, lahko upravljavec pogodbo o zakupu enostransko prekine in ravna, kot da je grob opuščen
in ga po preteku mirovalne dobe nameni za nadaljnji zakup.
Sredstva iz naslova vzdrževalnina so namenjena zlasti urejanju in vzdrževanju skupnih površin na pokopališču, ravnanju
s komunalnimi odpadki iz pokopališča, pokrivanju stroškov
vodarine in drugih potrebnih nalog v zvezi z upravljanjem
pokopališča.
Če zakupnik grobnega prostora spremeni bivališče ali
se odseli, mora to javiti v roku 14 dni po preselitvi upravljavcu pokopališča, da lahko spremeni naslov za nemoteno
pošiljanje računov za vzdrževalnino pokopališča in ostala
obvestila.
9. člen
Pogodba med zakupnikom in upravljavcem določa:
– ime in priimek ter naslov osebe zakupnega razmerja,
– vrsto in zaporedno številko grobnega polja,
– trajanje zakupnega razmerja,
– možnost podaljšanja zakupnega razmerja,
– način in rok plačila vzdrževalnine pokopališča,
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– pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank,
– odpovedne razloge,
– reševanje sporov.
10. člen
Prostor za grobove daje upravljavec v zakup za določen čas, najmanj za 10 let, in se lahko po poteku tega roka
podaljša. Najmanj dva meseca pred potekom pogodbe o
zakupu mora upravljavec pisno opozoriti zakupnika o prenehanju pogodbe in ga opozoriti na posledice, če pogodbe
ne bi podaljšal.
Če pogodbeni stranki pogodbe ne podaljšata, je zakupnik dolžan odstraniti robnike, spomenik in drugo opremo
groba v 3 mesecih po preteku in razveljavitvi pogodbe o
zakupu.
Če tega ne stori, stori to upravljavec na stroške zakupnika, grob oziroma prostor za grob pa po preteku mirovalne
dobe odda drugemu v zakup.
V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu zakupniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba
upravljavec pokopališča.
Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavka tega
člena zagotovi upravljavec.
11. člen
V primeru smrti zakupnika groba se zakup prenese na
dediča ali bližnje svojce (zakonec ali otroci), če teh ni, ostane
grob v rokah upravljavca.
12. člen
Po razveljavitvi pogodbe o zakupu je grobni prostor
opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar se prekoplje
in odda drugemu zakupniku.
13. člen
Pravice uporabnikov storitev javne službe načeloma
uresničujejo zakupniki grobnih prostorov za potrebe pokopa
umrlih, po pogodbi o zakupu pa je zakupnik lahko katerakoli
oseba.
14. člen
Upravljavec razveljavi pogodbo o zakupu v naslednjih
primerih:
– če zakupnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna vzdrževalnine za preteklo leto,
– če zakupnik ne vzdržuje grobnega prostora kljub opozorilu in ni sledu o obisku svojcev,
– ob opustitvi pokopališča,
– če upravljavcu ni znan zakupnik oziroma če le-ta ni
sporočil spremembe bivališča in imena,
– kadar tako zahteva načrt ureditve in razdelitve pokopališča.
V primeru tretje in pete alinee mora upravljavec o razveljavitvi pogodbe o najemu obvestiti zakupnika vsaj šest
mesecev pred opustitvijo pokopališča oziroma ureditve in
razdelitve pokopališča.
V primeru pete alinee tega člena je upravljavec dolžan
zagotoviti nadomestni prostor za premestitev pokojnikov, če
tako zahtevajo svojci oziroma zakupniki grobov.
15. člen
Uporabniki storitev iz 5. in 6. člena tega odloka imajo
pravico in obveznost do uporabe storitev pod pogoji določenimi v tem odloku in drugih odlokih s tega področja,
pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene njihove pravice in obveznost spoštovanja navodil upravljavca
in predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru,
zdravstvenega in sanitarnega varstva in ostalih predpisov,
ki urejajo pokope.
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Dolžnosti in pravice uporabnikov storitev
in upravljavca
16. člen
Zakupniki grobov so dolžni:
– vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi,
– spoštovati vsa določila iz pogodbe o zakupu,
– redno plačevati vzdrževalnino za pokopališče,
– urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasja upravljavca,
– upoštevati določila pokopališkega reda.
17. člen
Upravljavec pokopališča ima naslednje pravice in dolžnosti:
– skrbi za red in čistočo v mrliški vežici in na celotnem
območju obeh pokopališč ter za redno in investicijsko vzdrževanje objektov in naprav na pokopališču, poti in zelenic, tako
da je omogočena njihova nemotena uporaba,
– ažurno vodi evidenco o zakupnikih grobov in sklenjenih pogodbah o zakupu,
– ažurno vodi kataster komunalnih naprav in seznam
opreme na pokopališču,
– določa cene za vzdrževalnino za pokopališče, v soglasju z Občinskim svetom Občine Sveta Ana,
– oddaja prostore za grobove, sklepa pogodbe o zakupu za grobove in vodi evidenco sklenjenih pogodb,
– daje soglasje k načrtom za ureditev grobov, k postavitvam in odstranitvam nagrobnih spomenikov, zasaditvam
oziroma odstranitvam dreves ob grobovih,
– uporabnikom pokopaliških storitev omogoča vpogled
v ureditveni načrt pokopališča,
– opozarja zakupnike grobov o morebitni neurejenosti
grobov in temu primerno ukrepa,
– vodi evidenco prihodkov in izdatkov oziroma ustrezno
finančno poslovanje,
– ima pravico odstraniti moteče grmovnice in drevesa
na pokopališču na račun zakupnika, če jih ta kljub opozorilu
upravljavca ne odstrani,
– skrbi za urejenost in vzdrževanje skupnih grobišč
žrtev vojne in njihovih obeležji na območju pokopališča,
– daje soglasje za ureditev grobov, k preureditvi grobov,
zasaditvi oziroma odstranitvi dreves ob grobovih in postavitev
spomenikov,
– redno odstranjuje odpadke iz pokopališča, ki jih zakupniki odlagajo na za to določenem mestu,
– upravljavec je dolžan redno čistiti sneg na vseh glavnih poteh oziroma neposredno površino ob mrliški veži,
– je dolžan pokopališče z vsemi napravami urejati in
vzdrževati kot dober gospodar,
– opravlja in zagotovi izvedbo drugih nalog in opravil v
skladu z državnimi in občinskimi predpisi s tega področja in
določili tega odloka,
– pripravi v obliki obvestilne table izvleček pokopališkega reda o ravnanju na pokopališču ter v mrliški veži in ga
izobesi na primernem vidnem mestu na pokopališču, ki je
priloga tega odloka.
Dolžnosti in pravice izvajalca pogrebne dejavnosti
18. člen
Izvajalec ima na pokopališču naslednje pravice in dolžnosti:
– zagotavlja svečano opremo in opravo delavcev, ki
izvajajo in vodijo pogrebne svečanosti,
– izvede pokop v terminu, ki je sporazumno določen z
naročnikom,
– opravlja pokope,
– pred pokom je dolžan ustrezno zavarovati sosednje
grobove in nagrobne spomenike ter pazi, da jih pri izkopu in
zasutju jame ne poškoduje,
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– predlaga cene za pogrebne in pokopališke storitve v
soglasju z Občinskim svetom Občine Sveta Ana,
– shrani in izroči upravičencu vrednostne predmete, ki
jih najde pri prekopu grobov, če je ta znan, sicer pa ravna v
skladu z veljavnimi predpisi o najdenih predmetih,
– zagotoviti primerno ozvočenje pri pogrebnih svečanostih,
– skrbi za izvajanje pogrebne svečanosti v skladu z
dogovorom s plačnikom pogreba,
– poroča občini o delu, opažanjih in ji predlaga rešitve,
– opravlja in zagotovi izvedbo drugih nalog in opravil
v skladu z državnimi in občinskimi predpisi s tega področja,
določili tega odloka in sklenjene pogodbe.

skrbstva pristojni organ občine, v kateri je oseba umrla ali
bila najdena.
Anonimni pokop se opravi po volji umrlega ali po volji
svojcev. Anonimni pokop se opravi s pokopom krste ali žare
brez označbe imena umrlega.
Plačnik pogreba lahko zahteva tudi tihi pogreb. Izvajalec in upravljavec v zvezi s tihim pogrebom ne smeta dajati v
javnost nobenih informacij brez soglasja plačnika pogreba.

III. POKOPALIŠKI RED

26. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop.
V primeru, ko poravna stroške občina, ima le-ta pravico
do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

19. člen
Pokopališki red sprejme občinski svet na predlog občinske uprave. Pred sprejemom pokopališkega reda si mora
občinski svet pridobiti mnenje izvajalca javne službe.
S pokopališkim redom iz prvega odstavka tega člena se
predpiše način in čas pokopa, zvrsti grobov, okvirne tehnične
normative za grobove, vzdrževanje reda, čistoče in miru na
pokopališču, postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov ali obnovo grobnic in vsak drug poseg v prostor na
pokopališču, določa mirovalno dobo za grobove v skladu z
zakonom in druga podobna vprašanja.
Način in čas pokopa
20. člen
Pokop po tem odloku je:
1. zemeljski pokop posmrtnih ostankov umrlega
v krsti,
2. položitev žare s pepelom umrlega v zemljo.
21. člen
Umrle se hrani v mrliški vežici.
22. člen
Po ugotovljeni smrti se pokop s strani svojcev prijavi izbranemu izvajalcu, s katerim se dogovori o vseh pokopaliških
in pogrebnih storitvah. Z upravljavcem pokopališča se uredi
zakupno razmerje s pogodbo, najem mrliške vežice in odvoz
vencev ter odvečne zemlje iz groba.
Izvajalec ne sme opraviti pokopa, če mu ob prijavi oziroma pred pokopom niso predložena dokazila o prijavi smrti.
Kadar smrti ni bilo mogoče prijaviti, se prijavi smrti priloži
druga listina, predpisana s posebnim zakonom.
23. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in
določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od trenutka smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur. Točen
čas pokopa odredi izvajalec v dogovoru s svojci umrlega in
predstavnikom verske skupnosti, če gre za cerkveni pogrebni
obred.
24. člen
Pokop umrlega se opravi na tistem pokopališču, kjer
je pokojnik izrazil željo, da želi biti pokopan, oziroma o tem
odloči oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z zakonom
določena oseba oziroma za zadeve socialnega skrbstva pristojni organ občine, v kateri je oseba umrla ali bila najdena.
Pokop umrlega se opravi v skladu s krajevnimi običaji.
Vsakemu umrlemu mora biti zagotovljen dostojen pogreb.
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti
praviloma v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje
volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim, ali druga
z zakonom določena oseba oziroma za zadeve socialnega

25. člen
Umrlega se pred pokopom ne oddaljuje iz območja pokopališča oziroma mrliške vežice, ne glede na vrsto pogreba.
V primeru cerkvenega pogreba se pogrebna maša opravi v
avli mrliške veže ali v farni cerkvi.

27. člen
Na pokopališču v Sveta Ani in Zg. Ščavnici se opravljajo
pokopi vsak dan, v skladu z dogovorom med izvajalcem pogrebne dejavnosti oziroma svečanosti in svojci umrlega ter
predstavnikom verske skupnosti, če gre za cerkveni pogrebni
obred.
28. člen
Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in pokopljejo v grob za klasičen pokop ali v žarni grob.
Izvajanje in načrtovanje razvoja ter urejanje
in vzdrževanje pokopališča
29. člen
Urejanje pokopališča je dejavnost, ki obsega:
– prekop in opustitev grobov,
– razdelitev na posamezne vrste grobov,
– vzdrževanje pokopališča, ki zajema naslednja dela:
zagotavljanje odvoza odpadkov iz zbirnega mesta, vzdrževanje skupnih površin (košnja trave, obrezovanje dreves in
grmovnic, urejanje ter vzdrževanje okrasnih rastlin, vzdrževanje poti, čiščenje snega na glavnih povezovalnih poteh pokopališča, skrb za red in čistočo na pokopališču in v neposredni
bližini, vzdrževalna dela na objektih in napravah).
Storitve urejanja pokopališča v celoti izvaja občina preko režijskega obrata (v nadaljevanju upravljavec).
30. člen
Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju,
ki je določeno s planskim aktom občine na podlagi ureditvenega načrta.
Pokopališče mora biti ograjeno z zidom ali živo mejo,
imeti mora urejen prostor za svojce v mrliški vežici, vključno
s sanitarijami, vodovodni priključek, urejen prostor za odlaganje smeti in primerno osvetlitev.
31. člen
Za pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve različnih zvrsti grobov. V načrtu pokopališča so določene še
površina, kraj in oblika različnih vrst grobov.
Na pokopališču so naslednje vrste in dimenzije grobov:
– klasični grobovi:
– enojni (označba E),
– družinski (označba D),
– žarni (označba Ž)
– grobnice in večja grobna mesta od klasičnih (označba
G) in
– skupna grobišča (označba S).
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Gradnja novih grobnic in večjih grobnih mest od klasičnih grobov na pokopališču ni dovoljena.
32. člen
Pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališčne oddelke in grobove,
evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu,
datum pokopa ter oznako groba. Za vodenje pokopališkega
katastra in načrt mora ustrezno skrbeti upravljavec.
33. člen
Pokopališče v Sv. Ani je razdeljeno glede na oštevilčenje na eno polje in se začne pri glavnem vhodu s številkami
001, 002 …
Pokopališče v Zg. Ščavnici je prav tako sestavljeno iz
enega polja in se začne oštevilčenje pri vhodu s številkami
001, 002 …
34. člen
Kot skupna grobišča označujemo prostore za skupen
pokop ob morebitnih naravnih nesrečah ter v vojni in v drugih
izrednih razmerah.
35. člen
Na pokopališču je dovoljeno pokopavanje v nove grobove in v obstoječe grobove v skladu z določili tega odloka.
Novi grobovi se odpirajo v vrstnem redu in po postopku
v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke, vrste
in grobove.
Na pokopališču je dovoljen izkop in prenos umrlega na
drugo pokopališče ali na drugo mesto pokopališča, v skladu
s predpisi.
36. člen
Upravljavec pokopališča mora voditi evidenco umrlih,
ki so pokopani na pokopališču, grobnih prostorov, v katerih
so pokopani, evidenco najemnikov grobnih prostorov ter
kataster grobnih prostorov po vrstah in kataster komunalnih
naprav in vodov na pokopališču oziroma komunalnih naprav
in vodov, neposredno potrebnih pokopališču. Upravljavec
mora voditi kataster grobnih prostorov in komunalnih naprav
tudi v grafični obliki.
Evidence in kataster iz prvega odstavka vodi upravljavec sam v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
Mere grobnih prostorov in spomenikov
37. člen
Vrsta groba
Enojni
Družinski
Žarni

Dolžina
2,0 m
2,0 m
1,2 m

Širina
1,0 m
1,8 m
1m

Globina
Najmanj 1,8 m
Najmanj 1,8 m
Najmanj 0,6 m

Te dimenzije predstavljajo zunanji vidni obod in veljajo
za na novo pridobljena grobna polja in preurejanje obstoječih
grobnih polj.
Globina prvega pokopa v grob je najmanj 1,80 m.
Enojne in družinske grobove je dovoljeno poglobiti, da se
lahko vanje zvrsti več zaporednih krst.
Odmiki med grobovi smejo biti široki največ 0,5 m in
najmanj 0,3 m. Poti med grobovi morajo biti široke najmanj
0,5 m.

38. člen
Nagrobni spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja se postavijo v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove pokopališča in so lahko pokončni ali
ležeči in ne smejo segati izven meje določenega grobnega
prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,2 m.
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39. člen
Obnova nagrobnih spomenikov in okvirjev ali spreminjanje enojnih grobov v družinske in obratno je možno samo s
pisnim soglasjem, ki ga izda upravljavec na podlagi vloge za
izdajo soglasja zakupnika groba, če je to izvedljivo na določeni lokaciji in v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne
oddelke in grobove.
40. člen
Zakupnik lahko prosto ureja notranji obod tradicionalnega grobnega polja, vendar na njem ne sme zasajati trajnic,
ki bi po višini presegale nagrobni kamne, postavljen na tem
grobnem polju. Najemnik mora skrbeti za urejenost grobnega polja, to pomeni, da grobno polje ne sme zaraščati. Če v
primeru zaraščanja zakupnik kljub pisnemu opozorilu upravljavca grobnega polja ne uredi, lahko upravljavec pogodbo o
zakupu enostransko prekine in ravna, kot da je grob opuščen
in ga nameni za nadaljnji zakup.
Hramba umrlega
41. člen
Umrli do pokopa leži v mrliški vežici. Posmrtni ostanki
umrlega se lahko položijo v mrliško vežico največ 48 ur pred
pogrebom. Mrliška vežica je odprta od 8. do 20. ure v poletnem času, v zimskem času pa od 8. do 19. ure. V primeru
želje ožjih svojcev umrlega je lahko mrliška veža odprta
najdlje do 22. ure.
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer leži do pokopa, je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili, s katerimi
razpolaga izvajalec pogrebne storitve. Prenos na pokopališče
je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih
o mrliški pregledni službi.
Pogrebna svečanost
42. člen
Pogrebna svečanost in verski obredi ob prisotnosti pokojnika se opravljajo izključno na pokopališču, kjer bo pokop
oziroma v mrliški vežici ob pokopališču.
43. člen
Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom
položijo umrlega stanovskega pripadnika do pokopa v objekt,
ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
44. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima
javni pietetni značaj. Naročnik (plačnik) pogreba lahko pri
načinu poslovitve izbira med civilnim, verskim, tihim ali anonimnim pokopom.
45. člen
V neposredni bližini območja pokopališča v času pogrebnih svečanost niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek
pogrebnih svečanosti (na primer vpitje, povzročanje hrupa,
moteči zvoki in podobno).
Izvajalec pokopališke in pogrebne dejavnosti povzročitelja na to opozori pred začetkom pogrebnih svečanosti.
Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču
46. člen
V območjih pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje,
razgrajanje, popivanje in hoja po grobovih oziroma prostorih
za grobove,
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– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega
prostora,
– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in
objektov v območju pokopališča,
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov v območju pokopališča,
– vodenje živali na pokopališče,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in njih shranjevanje na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških
prostorov in iz objektov v območju pokopališča,
– v neposredni bližini območja pokopališča niso dovoljene, v času pogrebnih svečanosti dejavnosti, ki motijo potek
pogrebnih svečanosti,
– lepljenje plakatov, reklamnih obvestil in podobnega,
– odlaganje gospodinjskih odpadkov v kontejner pri pokopališču.
Obiskovalec pokopališča in vežice je dolžan opustiti
vse, kar bi bilo zoper pieteto do umrlih in se obnašati na
pokopališču tako, da izkaže ustrezno spoštovanje do umrlih,
drugih obiskovalcev in samega kraja.
Zidarska, kamnoseška, kovino-strugarska, kovino-tiskarska in druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališča,
in s tem povezani prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem in pod pogoji upravljavca.
Mirovalna doba
47. člen
Prekop groba je dovoljen po preteku mirovalne dobe.
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega
pokopa na istem mestu in istem grobu.
Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer
je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je
pokopališče. Mirovalna doba ne velja za žarne grobove.
Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le,
če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki
imajo interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, po poprejšnjem
soglasju zakupnika groba ali za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega upravnega organa in pristojnega občinskega
upravnega organa.
Ekshumacije (prekopi zaradi sodne preiskave), ki so
odrejene na zahtevo pravosodnega organa, se opravljajo ob
vsakem času. Drugi prekopi se opravljajo v obdobjih, ko temperatura ozračja ne presega +10 °C. Za izkop se uporabljajo
predpisi o izkopih umrlih.
IV. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
48. člen
Strokovni nadzor nad uresničevanjem oziroma izvajanjem tega odloka opravlja upravljavec ali druga pooblaščena
služba.
Ostali nadzor opravljajo skladno s predpisi ustrezne
inšpekcijske službe.
49. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 SIT se kaznuje
za prekršek oseba, ki ravna v nasprotju z določili 38. člena
tega odloka, s tem da mora povrniti škodo, ki bi nastala kot
posledica nedovoljenega ravnanja.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 SIT se kaznuje
oseba, ki bi ravnala v nasprotju s 16. členom tega odloka,
s tem, da mora na poziv upravljavca vzpostaviti prvotno
stanje.
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V. KONČNA DOLOČBA
50. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po uradni objavi.
Št. 35409-001/2006
Sveta Ana, dne 22. septembra 2006
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l.r.

ŠKOCJAN
4341.

Statut Občine Škocjan (uradno prečiščeno
besedilo)

Občinski svet Občine Škocjan je na 31. redni seji dne
19. 9. 2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Škocjan, ki obsega:
– Statut Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99 z dne
15. 5. 1999),
– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 51/01 z dne 21. 6. 2001),
– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 44/03 z dne 12. 5. 2003),
– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 54/06 z dne 25. 5. 2006.

STATUT
Občine Škocjan
(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Škocjan je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Bučka,
Čučja Mlaka, Dobrava pri Škocjanu, Dobruška vas, Dolenje
Dole, Dolenje Radulje, Dolnja Stara vas, Dule, Gabrnik, Gorenje Dole, Gorenje Radulje, Goriška Gora, Goriška vas pri
Škocjanu, Gornja Stara vas, Grmovlje, Hrastulje, Hudenje,
Jarčji Vrh, Jelendol, Jerman Vrh, Klenovik, Mačkovec pri
Škocjanu, Male Poljane, Močvirje, Osrečje, Ruhna vas, Segonje, Stara Bučka, Stopno, Stranje pri Škocjanu, Škocjan,
Štrit, Tomažja vas, Velike Poljane, Zaboršt, Zagrad, Zalog pri
Škocjanu, Zavinek, Zloganje.
Sedež občine je v Škocjanu.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z
zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in
imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z
občinskim odlokom.
1.a člen
Na območju Občine Škocjan so ustanovljeni ožji deli
občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status
ožjih delov Občine Škocjan so določeni s tem statutom in
odlokom občine.
Imena in območja ožjih delov občine so:
1. Krajevna skupnost Bučka, ki vključuje naslednja naselja: Bučka, Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji
Vrh, Jerman Vrh, Močvirje, Štrit, Zaboršt;
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2. Vaška skupnost Dobrava - Tomažja vas, ki vključuje
naselja: Čučja Mlaka, Dobrava pri Škocjanu, Ruhna vas,
Stranje, Tomažja vas;
3. Vaška skupnost Dole, ki vključuje naselja: Dolenje
Dole, Gorenje Dole, Jelendol in Mačkovec pri Škocjanu;
4. Vaška skupnost Grmovlje, ki vključuje naselja: Dobruška vas, Dolenja Stara vas, Grmovlje in Hudenje;
5. Krajevna skupnost Škocjan, ki vključuje naselja: Hrastulje, Osrečje, Segonje, Stara Bučka, Stopno, Škocjan, Zalog, Zavinek in Zloganje;
6. Vaška skupnost Zagrad, ki vključuje naselja: Gabrnik,
Goriška Gora, Goriška vas, Gornja Stara vas, Klenovik, Male
Poljane, Velike Poljane, Zagrad.
2. člen
Občina Škocjan (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru
ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve
lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge
iz državne pristojnosti, ki so po njenem predhodnem soglasju
nanjo prenesene z zakonom.
3. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče,
so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih
organih v skladu s tem statutom.
Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko
iniciativo.
Na podlagi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in
drugih nepremičnin na območju občine.
4. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi
in državo.
Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokalne samoupravne skupnosti na način in po postopku, predpisanem v zakonu.
Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe
za opravljanje skupnih zadev.
5. člen
Občina Škocjan ima svoj grb in zastavo, katerih oblika,
vsebina in uporaba se določi z odlokom.
Občina Škocjan ima svoj občinski praznik – Knobleharjev dan (6. julij – rojstni dan dr. Ignacija Knobleharja).
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v
zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Škocjan,
v notranjem krogu pa naziv organa občine: Občinski svet;
Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava; Volilna komisija.
V sredini pečata je grb občine. Velikost, uporabo in
hrambo pečata občine določi župan s svojim aktom.
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja
in nagrade v skladu s posebnim odlokom.
6. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega
pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakonom, zlasti pa:
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1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:
– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske
akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin
in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine
tako, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– spremlja prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo
gospodarski razvoj v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski
razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov
in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih
objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje
kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,
– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov.
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe in javna podjetja,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in
delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih
služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge
komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči,
– organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in
zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod,
lekarno in zagotavlja pogoje za njihovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja
sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.
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7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene
ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in
drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno umetniško, informacijsko in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za
kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti
občine,
– določa občinski program športa.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:
– izvaja naloge, ki jih določa zakon, uredbe in druge
predpise s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– gradi in vzdržuje pokopališča in mrliške vežice,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, pare, trge in druge javne
površine,
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih
cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili
in normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in
izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih
in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi ne
srečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
7. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
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– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih
predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve nepremičnin za potrebe občine,
– določanje namembnosti prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
8. člen
Občina lahko obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z
zakonom.
III. ORGANI OBČINE
1. Skupne določbe
9. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski
organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine, skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.
Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.
Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski
funkcionarji.
10. člen
1. Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
2. Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske
naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb
nadzora.
3. Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska
in administrativna opravila za občinske organe in organe
ožjih delov občin.
4. Občinska uprava je enovit organ.
5. Občinsko upravo vodi direktor, usmerja in nadzoruje
pa jo župan.
11. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko
organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je
na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je
sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov.
12. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih
organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov.
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Splošni akti občine se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, na uradni oglasni deski občine ter internetu.
Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebnopravne osebe zaupne narave
oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon,
ta statut in poslovnik občinskega sveta.
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih,
če izkažejo svoj pravni interes.
2. Občinski svet
13. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje dvanajst članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat
članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v
20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta; če je za izvolitev župana potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v
10 dneh po drugem krogu volitev.
Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta.
14. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne
in enake volilne pravice v skladu z zakonom.
Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu, oziroma v skladu z zakonom.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta
v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.
15. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge
akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja
občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča
drug občinski organ,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
– imenuje in razrešuje člane ter predsednike komisij in
odborov občinskega sveta,
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– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha
mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal
njegovo funkcijo ali če je razrešen,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
če z zakonom, statutom občine ali z odlokom ni določeno
drugače,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštev,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino
sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje
nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih
imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij
in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa
plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev
javnih zavodov, agencij in javnih skladov,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu, člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega
sestavni del je tudi program varstva pred požari,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi letni načrt
varstva pred požari,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta
statut.
16. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo
župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v
občinski upravi ter drugimi funkcijami, za katere tako določa
zakon.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja
mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
more opravljati funkcije člana občinskega sveta.
Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravne enoti, na območju katere je občina,
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
občine.
17. člen
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje
župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo
vodi najstarejši član občinskega sveta.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu praviloma enkrat
mesečno, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.
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Podžupan lahko opravi sklic seje le na podlagi posamičnega pooblastila župana.
Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta; seja pa mora biti
v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za
sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno
potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje
predlagane točke. Predlagani dnevni red pa lahko dopolni še
z novimi točkami.
Če seja občinskega sveta ni bila sklicana v roku sedmih
dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava
so dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.
18. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega
sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska
uprava.
19. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.
Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku
nadzornega odbora občine in direktorju občinske uprave. O
sklicu občinskega sveta se obvesti javna občila.
Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske
uprave občine so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta
in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar
se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja.
20. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve
z večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa
drugačno večino.
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.
Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z devettretjinsko večino navzočih članov.
Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.
Župan in direktor občinske uprave poročata o izvrševanju odločitev občinskega sveta občinskemu svetu tekoče na
sejah sveta, najmanj pa enkrat letno.

kon.

21. člen
Predčasno prenehanje mandata člana sveta ureja za-
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Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko
občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski
razlogi za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.
22. člen
Občinski svet ima Komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo
in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta
določa poslovnik občinskega sveta.
S sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega telesa in
imenovanju članov določi občinski svet tudi njegove naloge.
23. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima pet članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih
članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za člane in
predsednike delovnih teles občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet;
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini;
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev;
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet.
24. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore
kot svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za otroško varstvo, šolstvo in šport,
– odbor za kulturo, varstvo naravne in kulturne dediščine in informiranje,
– odbor za zdravstvo in socialne zadeve,
– odbor za kmetijstvo,
– odbor za drobno gospodarstvo,
– odbor za turizem,
– odbor za komunalne zadeve in promet,
– odbor za finance,
– odbor za varstvo okolja in urejanje prostora,
– statutarno pravna komisija.
Odbori štejejo tri ali pet članov, komisije pa pet članov.
Število članov odborov in delovno področje delovnega telesa
se določi s poslovnikom občinskega sveta.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.
25. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane in predsednike pripravi
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.
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Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
26. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
27. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v
celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega
sveta pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
27.a člen
Občinski svet lahko kot svoja posvetovalna telesa z
odlokom ustanovi tudi krajevne in vaške odbore. Člane teh
odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog zborov
občanov posameznih, z odlokom določenih območij občine.
Krajevni ali vaški odbor je izključno posvetovalni organ.
Občinski svet mora pred vsako odločitvijo, ki se nanaša na
določeno območje občine, pridobiti in obravnavati mnenje
krajevnega ali vaškega odbora.
Če zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, kulturne in
druge značilnosti tako narekujejo, se na določenem območju
občine lahko na zboru občanov in v skladu s 30. členom
Zakona o lokalni samoupravi, ustanovi krajevna skupnost,
katero zastopa krajevni odbor. Tako ustanovljena KS je nepravna oseba s popolnoma istimi pristojnostmi kot krajevni
odbor. Odlok o ustanovitvi sprejme občinski svet.
3. Župan
28. člen
Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se
opravijo v skladu z zakonom.
Mandatna doba župana traja štiri leta.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet
na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na
podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana
odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih
pritožb ni bilo.
Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je
župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
29. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja
občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače,
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– skrbi za objavo in izvajanje statuta, odlokov in drugih
splošnih aktov občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča
o imenovanju javnih uslužbencev v nazive, o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča
direktorja občinske uprave za te naloge,
– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.
Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino
prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
30. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če
meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita ali v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da
o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora
navesti razloge za zadržanje.
O zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve.
Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko
župan prične postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.
31. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma
naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo
izdelati načrte zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na področju občine,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno
dolžnost.
32. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski
svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne, nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu
svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

Uradni list Republike Slovenije
33. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina enega podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta
imenuje in razrešuje župan.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge, za katere ga župan pooblasti.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve
občinskega sveta.
34. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan
ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan; če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.
V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.
35. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu,
lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe
občine.
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.
36. člen
Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z
zakonom.
Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na
podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi
za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku
občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več
kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše
občinska volilna komisija nadomestne volitve.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata
člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana
zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na
njegov mandat člana občinskega sveta.
4. Nadzorni odbor
37. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
Nadzorni organ ima v skladu z zakonom naslednje
pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
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uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov
ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
38. člen
Nadzorni odbor ima pet članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v
45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo
imeti najmanj VI. stopnjo izobrazbe in izkušnje praviloma iz
finančno računovodske, pravne ali tehnične smeri, oziroma
najmanj V. stopnjo izobrazbe navedenih smeri in najmanj
5 (pet) let delovnih izkušenj.
Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, delavci
občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi
za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
39. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju
skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji
navzočih večina članov.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.
Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.
Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Škocjan. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.
Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja pečat občine.
40. člen
Nadzorni odbor samostojno določa program dela, ki
vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži
županu.
Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti
nadzor:
– proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov
proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če
je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni
odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program,
mora najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in
sprememba nadzornega programa mora biti obrazložena.
Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca
januarja koledarskega leta za preteklo leto.
Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih delov,
organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.
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Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega
odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni
odbor oceni, da so pomembne za njegovo delo.
41. člen
Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor lahko
opravlja neposredni nadzor.
Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, javnih podjetij, zavodov in drugih, na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih
računov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom
proračunskih sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.
Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na
ugotovitve in dajati pojasnila.
42. člen
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine,
ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali
pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega
odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti
do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali
izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega
kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost
prenehala,
– ko je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika,
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi
je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo
za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov
vseh članov.
43. člen
Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega
odbora, ki je določen v nadzornem program (v nadaljevanju:
nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru
in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek
poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru.
Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh
dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb
nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim
članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku
8 dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.
Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji.
Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo
poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah
nadzorni odbor sprejme predlog poročila o nadzoru.
Če predlog poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali
dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek
poročila o nadzoru dopolniti.
Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.
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43.a člen
Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog poročila o nadzoru najkasneje v roku osmih dni po sprejemu.
Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni, od prejema predloga poročila o nadzoru, vložiti ugovor. Nadzorni
odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh od prejema
ugovora.
Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po
odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe sprejme nadzorni
odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi,
občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu
sodišču in pristojnemu ministrstvu.
43.b člen
Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine,
ki jih določi minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.
V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem
temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.
Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so
bili kršeni (pravilnost poslovanja) in ali je bilo poslovanje
nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v
nadzoru.
V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane
osebe pravilno in smotrno.
Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi
akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter
posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem
poslovanju.
Nesmotrno poslovanje je negospodarno, neučinkovito,
neuspešno.
Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših
stroških.
Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.
Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji
poslovanja nadzorovane osebe.
Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti
poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, kako
nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže le
poti za izboljšanje.
43.c člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih
dneh od dokončnosti poročila, obvestiti pristojno ministrstvo
in računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so
dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s
svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s
pomembnimi zakoni in drugimi predpisi ter akti občine, ki se
nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun
občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt,
ki določa plačilni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina, in drugi) ter z za
poslovanje občine pomembnimi odločitvami, in sicer z:
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– zadolževanjem občine nad 5% sprejetega proračuna,
– načrtovanjem oziroma izvajanjem investicij nad 4%
sprejetega proračuna,
– pridobitvijo, odtujitvijo ali zamenjavo stvarnega premoženja nad 1% sprejetega proračuna,
– naložbo denarnih sredstev, nakupom in prodajo vrednostnih papirjev in deležev nad 1% sprejetega proračuna,
– odpisi terjatev nad 100.000,00.SIT,
– ustanovitvijo javnega podjetja, javnega zavoda in drugega uporabnika občinskih proračunskih sredstev.
Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora
na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših
ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo
na pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno
poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila
občina.
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu
predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in
najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami s področja svojega dela in
predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.
43.d člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv,
ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne
ali zasebne pravne osebe zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in
posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo
podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja, določa kot razloge, zaradi katerih
je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki
jo on pooblasti.
44. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi,
ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi
zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje
gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična
dela nadzornega odbora.
Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru
javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi, ali zunanji
strokovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje
izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet. Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor tudi,
ko se opira na mnenje ali izvid izvedenca ali mnenje zunanjega strokovnjaka, ne pa, ko se opira na poročilo notranje
revizijske službe.
44.a člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo
v občinskem proračunu v posebni proračunski postavki,
na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta
nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan določi
skrbnika.
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44.b člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico
do plačila za opravljena dela v skladu s Pravilnikom o plačah
občinskih funkcionarjev.
Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki
se določi v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene
župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.
45. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni
odbor s poslovnikom.
5. Občinska uprava
46. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske
uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, na predlog direktorja, določi župan.
47. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z
drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.
Organizacija in delo organa skupne občinske uprave se
določi s splošnim aktom o ustanovitvi (z odlokom), ki ga na
skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.
48. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.
49. člen
Posamične akte iz pristojnosti občinske uprave podpisuje direktor občinske uprave po pooblastilu župana, ki
lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih
oseb, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali
za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih
stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
50. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in
drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno
poslovanje v skladu z uredbo vlade.
51. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo
in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja
v upravnem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob
teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih
stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno
izobrazbo.
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52. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti
občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.
53. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave,
ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari
tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v
upravnih stvareh.
O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča
občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
53.a člen
Zastopanje občine pred sodiščem in drugimi državnimi
organi:
– občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi skupni organ občinskega pravobranilstva.
Za zastopanje občine in občinskih organov pred sodišči
in drugimi državnimi organi, lahko pooblasti odvetnika.
6. Drugi organi občine
54. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
55. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite, ki izvajata
operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za
zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.
Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.
IV. OŽJI DELI OBČINE
55.a člen
Zaradi zadovoljevanja skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine
ustanovljene krajevne in vaške skupnosti kot nepravne
osebe:
1. Krajevna skupnost Bučka,
2. Vaška skupnost Dobrava - Tomažja vas,
3. Vaška skupnost Dole,
4. Vaška skupnost Grmovlje,
5. Krajevna skupnost Škocjan,
6. Vaška skupnost Zagrad.
55.b člen
Krajevne in vaške skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet z odlokom po poprej
ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti.
Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče
župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost
kot posvetovalni organ.
55.c člen
Krajevne in vaške skupnosti sodelujejo pri opravljanju
javnih zadev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture na svojem
območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in
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investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli;
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo
in zaščiti virov pitne vode;
– sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč
za dela s področja gospodarskih javnih služb;
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji;
– dajejo predloge za ureditev krajev in pri tem sodelujejo;
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.);
– predlagajo programe javnih del;
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti;
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine;
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih
proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v
kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi
prišlo do spremembe režima vodnih virov;
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja;
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih
prireditev;
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja;
– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na
uporabo za opravljanje njihovih nalog.
55.d člen
Zaradi zagotovitve sodelovanja krajevnih in vaških skupnosti pri opravljanju javnih zadev v občini ustanovi občinski
svet z odlokom odbore kot svoja posvetovalna telesa. Z
odlokom se določi organizacija in način dela krajevnih in
vaških odborov.
Predsednik odbora krajevne oziroma vaške skupnosti,
v okviru nalog skupnosti in s proračunom občine določenih
sredstev za izvajanje teh nalog pri izvajanju odločitev zastopa občino. Pred sklenitvijo pravnih poslov mora predsednik
odbora pridobiti soglasje župana, razen, če je z veljavnim
odlokom o proračunu drugače določeno.
55.e člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog
ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan
oblikuje svet predsednikov krajevnih oziroma vaških skupnosti kot svoj posvetovalni organ.
55.f člen
Občinski svet lahko ukine krajevno ali vaško skupnost,
če ugotovi, da odbor ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane odbora oziroma da občani na njenem območju
nimajo interesa za opravljanje nalog skupnosti v skladu s
tem statutom.
V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
56. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
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1. Zbor občanov
57. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne
skupnosti,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– predlagajo imenovanje ali odpoklic članov vaških odborov,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo
programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter
varovanja življenjskega okolja,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč
odpadkov in nevarnih snovi,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan,
– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij.
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov,
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
58. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, del občine
ali za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na
pobudo občinskega sveta.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino, za del
občine, naselje ali zaselek na zahtevo najmanj 5 odstotkov
volivcev v občini, delu občine, naselju ali zaselku.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da
zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu
volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje
v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.
59. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.
Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen način.
60. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje
predsedstva zbora, ki naj vodi zbor.
Zbor občanov veljavno sprejema odločitve, predloge,
pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj
deset odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor
sklican, Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
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Delavec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske
uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je
glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah
zbora. Z zapisnikom zbora občanov župan občine seznani
občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način
objavi.
2. Referendum o splošnem aktu občine
61. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki
so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo
občinski davki in druge dajatve.
Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta.
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.
62. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali
član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.
Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
63. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine
ali njegove posamezne določbe.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju
volje volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem
je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.
64. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih
določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis
referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime
in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča ter
podpis.
Pobudnik o pobudi volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži županu.
Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu
pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori,
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se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma
obvesti pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče.
65. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z
osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma in rok za zbiranje podpisov.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.
66. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh
po sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega
svetnika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh
od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu
s četrtim odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z
zakonom zahteva ustavnosodno presojo take zahteve.
Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo
referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”,
dan razpisa in dan glasovanja.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
67. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.
68. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, če ni s tem
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno vprašanje drugače urejeno.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov
občine.
3. Svetovalni referendum
69. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih
vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.
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4. Drugi referendumi
70. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu
z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.
5. Ljudska iniciativa
71. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve
iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih
organov.
Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek
s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu
občine.
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o
njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno
vložene zahteve.
Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.
72. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
73. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
74. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina
javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih
področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.
75. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega
zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.
76. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi
javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
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– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in
– na drugih področjih, če tako določa zakon.

Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana
s pogoji, ki pomenijo obveznost občine.

77. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje
gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine, zlasti
pa skrbi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okraševanje naselij,
– urejanje pokopališč ter pokopališko in pogrebno dejavnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfikacijo,
– vzdrževanje stanovanjskega fonda,
– organiziranje tržnic,
– druge zadeve v skladu z zakonom in tem statutom.

84. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet
po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.
Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega
se sprejema.
Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu
svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.
Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki
ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

78. člen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne
službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev,
določenih z zakonom.
79. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi
gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih
sistemov skupaj z drugimi občinami.
80. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih
osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh
ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo
skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega
organa.
81. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki
so po zakonu obvezne.
VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
82. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremičnine in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine
je pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana
sprejme letni program prodaje občinskega finančnega in
stvarnega premoženja ter letni program nabav in gradenj.
Sprejeti letni program prodaje izvršuje župan.
Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v
lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa
zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo ali zamenjavo državnega premoženja.

83. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,
pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev
sofinanciranja iz državnega proračuna.

85. člen
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrt razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine,
ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.
86. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila,
določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona,
odlokom o proračunu občine in drugim splošnim aktom občine.
Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za
izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in posamezne delavce občinske uprave.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in
informacije, določene z zakonom.
87. člen
Proračun občine se sprejme skupaj z odlokom o proračunu občine. Rebalans proračuna pa skupaj z odlokom o
spremembi proračuna.
Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno
zadrževanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje
proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna.
V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja
proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi,
ki jih določa zakon. Rebalans proračuna predlaga župan, če
se med izvajanjem ne more uravnovesiti proračun občine.
V celoti se črta.

88. člen
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V celoti se črta.
V celoti se črta.
V celoti se črta.

89. člen
90. člen
91. člen

92. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta,
na katero se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katero
se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proračuna
za preteklo leto.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje
lokalnih zadev javnega pomena obvesti proračunske porabnike župan s sklepom.
Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu
z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na
županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še
za tri mesece.
93. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le za
namene in v višini, določenimi s proračunom.
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji in na način, določenim z zakonom ali odlokom o
proračunu občine.
94. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok
občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen.
95. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzema drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju.
V celoti se črta.

96. člen

97. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
98. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno
doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov
proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak
mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za
preteklo leto.
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99. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni
in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter sredstva
rezerv. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim računom
proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na dan 31. decembra leta, za katero se sprejme zaključni račun.
Predlog zaključnega računa za preteklo leto župan
predloži občinskemu svetu v sprejem najkasneje do konca
marca tekočega leta.
O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan
ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu.
100. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih
sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.
101. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. O poroštvih za izpolnitev
obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana občinski svet.
102. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovodskih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri
specializirani organizacijami.
102.a člen
Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v
okviru občinske uprave.
Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu,
ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane
z zakonom ali podzakonskimi predpisi.
103. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev, izvajanje prevozov ter
oddajo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s predpisi,
ki urejajo javno naročanje.
VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine
104. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske
in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni
račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.
105. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme
občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.
Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.
106. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija
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in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in
dolžnosti članov občinskega sveta.

osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

107. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa
način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

117. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

108. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo
splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.
109. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta
ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.
110. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela
organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.
111. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V Uradnem listu RS se objavljajo tudi drugi akti, za
katere tako določi občinski svet.
2. Posamični akti občine
112. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene
državne pristojnosti.
113. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače
določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni
organ, ki ga določi zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN
ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI
114. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se s
predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine
posega v njene pravice.
115. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih
v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.
116. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če

118. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se
tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA
119. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci
občinske uprave.
Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.
V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje
nalog iz državne pristojnosti.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
120. člen
Z dnem uveljavitve tega Statuta-UPB, prenehajo veljati
Statut Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99) ter Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS,
št. 51/01, 44/03 in 54/06).
Ta statut prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 030-0004/2006
Škocjan, dne 19. septembra 2006
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

ŠKOFJA LOKA
4342.

Sklep o podelitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 2. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list
RS, št. 29/97) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet Občine Škofja
Loka na 18. redni seji dne 21. 9. 2006 sprejel

Stran

10376 /

Št.

101 / 3. 10. 2006

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o podelitvi statusa javnega dobra
1.
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da naslednjim nepremičninam:
– parc. št. 391/6, cesta, v izmeri 544 m2, k.o. Suha,
ZKV št. 646,
– parc. št. 473/6, cesta, v izmeri 296 m2, k.o. Suha,
ZKV št. 1
– parc. št. 473/7, cesta, v izmeri 110 m2, k.o. Suha,
ZKV št. 1
– parc. št. 468/3, cesta, v izmeri 29 m2, k.o. Suha, ZKV
št. 10
podeli status javnega dobra.
2.
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 46405-20/2005
Škofja Loka, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
4343.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2006

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in dopolnitve), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 108. člena Statuta
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01)
je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 28. redni seji
dne 27. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Šmarje pri Jelšah za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto
2006 se spremeni 2. člen odloka tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (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 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

Znesek v 000
1.676.984
699.911
595.370
420.700
96.177
78.493
104.541
53.177
5.647
470
100
45.147

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
73 PREJETE DONACIJE
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

169.900
117.100
52.800
0
807.173
805.173
2.000
1.851.724
446.443
119.083
20.121
287.064
6.087
14.088
619.715
392.438
60.665
166.612
553.253
553.253
232.313
143.780
88.533
–174.740

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

Znesek v 000
15.500
15.500
14.000
0
1.500

15.500

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

Znesek v 000
0
0
0
11.400
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55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Št.
11.400
11.400
–170.640
–11.400
174.740
171.037

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Šmarje pri
Jelšah.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0070/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 28. septembra 2006
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

TABOR
4344.

Pravilnik o pripravi, izvajanju in sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Tabor

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31-3/00) in
Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je
Občinski svet Občine Tabor na 29. redni seji dne 26. 6. 2006
sprejel

PRAVILNIK
o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Tabor
l. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa pogoje, merila in postopek za izbor,
vrednotenje in sofinanciranje programov športa, investicij in
drugih aktivnosti za šport iz občinskega proračuna v Občini
Tabor ter spremljanje namenske porabe sredstev.
2. člen
Namenska proračunska sredstva za šport se v Občini
Tabor namenjajo za programe v okviru Nacionalnega programa športa in druge namene v povezavi s športom v Občini
Tabor:
1. Športni programi:
1.1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.2. Športna rekreacija
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1.3. Kakovostni in vrhunski šport
1.4. Šport invalidov
2. Razvojne in strokovne naloge v športu
2.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu
2.2. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
2.3. Založniška dejavnost
2.4. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve.
3. Informacijski sistem na področju športa
4. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne
skupnosti
5. Ostale naloge
6. Investicije v šolske in javne športne objekte ter vzdrževanje le-teh.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV
SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH
PROGRAMOV
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo sedež v Občini Tabor,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo (za društva in zveze),
– urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini in
– so registrirani najmanj eno leto.
4. člen
Za dodelitev sredstev lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– združenja in zveze, ki jih ustanovijo športna društva s
sedežem na območju Občine Tabor,
– zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki
in druge organizacije, registrirane za dejavnosti v športu, ki
izpolnjujejo pogoje iz 4. člena pravilnika,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
III. LETNI PROGRAM ŠPORTA LOKALNE SKUPNOSTI
5. člen
Letni program določa:
– programe športa po posameznih vsebinah iz 2. člena
tega pravilnika
– obseg in vrsto dejavnosti za uresničevanje teh programov
– obseg sredstev za izvajanje programov
– obseg sofinanciranja posameznih športnih panog
– način razdelitve sredstev za posamezne vsebine programa športa, določene v 2. členu tega pravilnika.
6. člen
Programi športa v občini lahko obsegajo naslednje vsebine in sredstva:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki
se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega
izobraževalnega programa:
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva
do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo
programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, «Ciciban
planinec« in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajal-
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ci športnih programov za predšolske otroke z namenom
optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja
osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti,
ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.
Lokalna skupnost lahko financira: propagandno gradivo,
strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino z največ
20 otroki.
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo
programi »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati«
in drugi 80-urni programi za skladen gibalni razvoj gibalnih
sposobnosti otrok in mladostnikov.
Lokalna skupnost lahko financira: propagandno gradivo,
organizacijo, izpeljavo in udeležbe na občinskih, regijskih in
državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 20urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80urnih programov na skupino z največ 20 otroki in objekt.
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od
11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko
postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo
izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna
športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport
in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih
zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: a) cicibani,
cicibanke, b) mlajši dečki in deklice in c) starejši dečki in
deklice.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: objekt,
strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje in tekmovanja v
tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez. Dodatno se
sofinancira vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
– Športna vzgoja oseb s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira kader
za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ 10 otroki
in objekt. Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja
otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi jahanja za
otroke s posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi
podobni programi.
– Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih
od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo
v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih
znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanje človekove
potrebe po igri in tekmovalnosti.
Na ravni lokalne skupnosti se financira: strokovni kader
za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi in
objekt.
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki
so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Obseg treninga je
odvisen od specifičnosti športne zvrsti: od 400 do 1100 ur.
Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: a) mlajši mladinci
in mladinke, b) starejši mladinci in mladinke, c) kadeti in
kadetinje. Na ravni lokalne skupnosti se financira: objekt,
strokovni kader in tekmovanja v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez. Dodatno se financira vključevanje oseb s
posebnimi potrebami.
– Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do
20. leta starosti s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje.
Na ravni lokalne skupnosti se financirajo programi športne
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vadbe, tekmovanj in tečajev in posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir. V obsegu strokovnega
kadra za 80-urni program na skupino z največ 10 mladimi
in objekt.
– Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah, 80-urne programe v
izbranih športnih panogah, odpravljanje plavalne nepismenosti in univerzijado. Financira se lahko strokovni kader za
80-urne programe na skupino z največ 20 študenti, objekt,
7 dni realiziranih priprav za univerzijado po merilih MŠŠ in
udeležba na univerzijadi.
2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financirajo 80-urni
programi vadbe na skupino z največ 20 člani, v različnih
športnih panogah, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za
socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od
65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
3. Kakovostni šport
Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov,
registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih pogojev za vključitev v program
vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne
zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V
okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega
prvaka.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najemnina
objekta za 320 ur programa.
4. Vrhunski šport
Priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni
lokalne skupnosti se lahko sofinancira:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih
člani so kategorizirani vrhunski športniki, največ 1200 ur
programa.
5. Šport invalidov
Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih
sposobnosti, zdravja, revitalizacije, razvedrila in tekmovanj
invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni
lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi na skupino
z največ 10 invalidi, sofinancira pa se uporaba objekta in
strokovni kader.
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje,
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov preko
Inštituta za šport in OKS-ZŠZ ter štipendiranje strokovnih
kadrov.
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s
področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih
financ lokalne skupnosti in države se lahko sofinancirajo projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih
spoznanj v prakso oziroma če je zagotovljen sorazmeren
delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v
prakso.
8. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja
strokovne literature in drugih periodičnih občasnih športnih
publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.
9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o
športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen
pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo
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promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen
športnih šolskih tekmovanj.
10. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov financiranja športa in
športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o
športu. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo
programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
11. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti
Športna društva kot osnovne športne organizacije se
na lokalni ravni lahko združujejo v športne zveze. Društva in
zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za
kritje osnovnih materialnih stroškov in plače zaposlenih, ki se
lahko sofinancirajo iz proračuna lokalne skupnosti.
7. člen
Občinska uprava v zadnjem četrtletju leta poda javno
povabilo k oddaji finančno ovrednotenih programov športa
skladno s točkami iz 2. člena tega pravilnika.
Na osnovi zbranih in v skladu s tem pravilnikom ovrednotenih programov občinska uprava pripravi predlog letnega programa športa Občine Tabor.
Po sprejemu proračuna občinska uprava uskladi letni
program športa in ga da v obravnavo Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ki ga nato usklajenega župan predlaga v sprejem občinskemu svetu.
IV. NAČIN IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV
ŠPORTA
8. člen
Občinska uprava, kot osnovo za vrednotenje programov športa, upošteva razdelilnik prednostnih nalog športa
iz Nacionalnega programa športa v 10. členu, točkovnik za
vrednotenje programov iz 11. člena tega pravilnika ter vsebine in obseg izjemnih programov in dogodkov športa, če se
pojavijo v planih za posamezno proračunsko leto.
9. člen
Prednost pri vključitvi v letni program športa imajo programi iz prve skupine prednostnih nalog nacionalnega programa športa:
Prva skupina:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
2. Vrhunski šport
3. Gradnja in vzdrževanje športnih objektov
4. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
5. Založniška dejavnost
6. Preprečevanje nedovoljenih poživil in postopkov
7. Informacijski sistem na področju športa
8. Spremljanje priprave športnikov in svetovanje treninga
9. Mednarodna dejavnost
10. Delovanje društev, nacionalnih panožnih športnih
zvez, občinskih športnih zvez in drugih.
11. Šport invalidov
Druga skupina:
1. Kakovostni šport
2. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
3. Športna dejavnost študentov
4. Športno rekreativna dejavnost
5. Velike mednarodne športne prireditve.
10. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov
izhaja iz tistih vsebin in obsegov športnih dejavnosti, ki jih
nacionalni program športa opredeljuje kot predmet sofinan-
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ciranja iz sredstev lokalne skupnosti (6. člen). Število točk
posameznega programa predstavlja sorazmeren delež sofinanciranja iz celokupne vsote postavke za šport občinskega
proračuna.
V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke na razširjenost in kakovost dosežkov
športnikov.
V sistemu točkovanja se kot kazalci za razširjenost
športne panoge upoštevajo:
– število evidentiranih članov in
– število registriranih tekmovalcev.
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov se upoštevajo:
– kategorizacija športnikov,
– uvrstitve v državnih prvenstvih in
– uvrstitve v mednarodnih tekmovanjih.
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa
– velikost vadbene skupine
– vrednost ure strokovnega kadra
– vrednost ure najema športnega objekta
– materialni stroški za izpeljavo programov
– drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega
programa športa v RS.
Če se bodo v prihodnosti pojavili novi programi, ki niso
zajeti v tem točkovnem sistemu, bo občinska uprava zadeve
proučila in ovrednotila program skladno z Zakonom o športu
in Nacionalnim programom športa.
Športne panoge, ki so v občini tradicionalne, razširjene
in priljubljene, vendar specifične in niso uvrščene v druge
programe športa, bo občinska uprava predlagala županu, da
se z namenom nadaljevanja njihove kvalitetne, tradicionalne
in razširjene dejavnost, oceni in uvrsti v letni program športa
ter predlagala njihovo financiranje. Višino financiranja končno
odobri občinski svet.
11. člen
Točkovni sistem določa maksimalni delež sofinanciranja
posameznih programov v okviru proračunskih sredstev za
šport.
Izvajalec je upravičen pridobiti sredstva le za namen
znotraj vsebine programa, za katerega izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje.
Točkovni sistem za ovrednotenje programov športa v
prilogi je sestavni del tega pravilnika.
V. IZBOR IZVAJALCEV IN NAČIN FINANCIRANJA
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
12. člen
Po sprejemu vsakoletnega proračuna župan imenuje
tričlansko komisijo za izvedbo javnega razpisa za izvedbo in
sofinanciranje letnega programa športa.
V izboru se upoštevajo le programi izvajalcev, ki v celoti izpolnijo pogoje, določene s tem pravilnikom, in prijavno
dokumentacijo.
Komisija pripravi županu poročilo o izboru izvajalcev in
višini sredstev, do katerih je upravičen posamezen izvajalec
za izvajanje letnega programa športa.
Župan poročilo upošteva pri končni razdelitvi sredstev
letnega programa športa in s sklepom obvesti izvajalce, ki so
kandidirali na razpisu, o izbranih programih.
Po končanem postopku občina s posameznimi izvajalci
sklene letne pogodbe.
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VI. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN
FINANCIRANJA
13. člen
Občina Tabor v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva za:
1. izvajanje nacionalnega programa športa
2. delovanje športnih društev
3. investicije v športne objekte
4. izvajanje ostalih nalog na področju športa.
14. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo porabe dodeljenih sredstev opravlja Odbor za negospodarstvo in javne
službe družbenih dejavnosti Občine Tabor z neposrednim
vpogledom v dokumentacijo izvajalca letnega programa
športa v tistem delu, ki se nanaša na proračunska sredstva.
1. Sredstva za izvajanje nacionalnega programa
športa
15. člen
Sredstva, namenjena izvajanju nacionalnega programa
športa, se zagotavljajo na posebni proračunski postavki.
Sredstva se razporedijo glede na vsebine, ki jih opredeljuje
7. člen tega pravilnika in letni program športa lokalne skupnosti. Na osnovi sklenjenih pogodb se proračunska sredstva
nakazujejo neposredno izvajalcem športnih programov.
16. člen
Izvajalci programov morajo županu najkasneje do 31. 7.
tekočega leta podati polletno poročilo in najkasneje do 31. 1.
naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili
o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
V primeru, da župan na podlagi pisnega obvestila izvajalcev, nadzora iz 14. člena pravilnika ali po pregledu polletnih poročil ugotovi, da se programi niso izvajali skladno s
sprejetim programom in pogodbo, se izvajalcu teh programov
ustrezno zmanjšajo in ukinejo sredstva, zagotovljena po pogodbi, neupravičeno pridobljena sredstva pa se poračunajo
v naslednjem proračunskem obdobju.
Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne
izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku župan ravna tudi v
primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu bila
odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine,
za katere stroški dejansko ne nastajajo.
Če izvajalec do rokov, navedenih v prejšnjem odstavku,
ne odda polletnega oziroma letnega poročila, se šteje da
programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska
sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v
občinski proračun.
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občine Tabor je v zvezi z določili tega člena županu
dolžan predlagati ustrezne ukrepe.
Občinski svet lahko na predlog odbora zadržana oziroma vrnjena sredstva iz drugega, tretjega in četrtega odstavka
tega člena s posebnim sklepom razporedi izvajalcem, katerih
dejanski obseg dela presega obseg, določen v pogodbah o
sofinanciranju športnih programov oziroma katerih rezultati
so upravičen razlog za povečan obseg sredstev.
2. Sredstva za delovanje športnih društev
17. člen
Za delovanje športnih društev lahko Občina Tabor zagotavlja sofinanciranje osnovnih materialnih stroškov.
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3. Sredstva za investicije v športne objekte
18. člen
Sredstva za investicije v športne objekte in vzdrževanje
le-teh v Občini Tabor se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na posebni proračunski postavki glede na načrtovane
in sprejete investicije, ki jih v svojih programih predvidijo
izvajalci in/ali občina kot lastnica objektov za izvajanje letnih
programov športa.
Sredstva se nakažejo neposredno dobaviteljem oziroma izvajalcem na podlagi predloženih računov gradbenih
situacij.
4. Sredstva za izvajanje ostalih nalog na področju
športa
19. člen
S sredstvi pod to proračunsko postavko se financirajo
in sofinancirajo športne dejavnosti, prireditve in programi, ki
so pomembni za promocijo občine, pa jih ni mogoče predvideti vnaprej oziroma ob prijavi na razpis še niso znane.
Sofinancira se lahko tudi udeležba ekip ali posameznikov na
mednarodnih športnih prireditvah izven države.
Iz te proračunske postavke se sofinancirajo tudi športni
programi, izvedeni v okviru prireditev ob tednu otroka in drugih podobnih prireditev.
Sredstva se upravičencem delijo na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov s sklepom občinskega
sveta.
VII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določila tega pravilnika ne
veljajo za že odobrena sredstva oziroma dodeljena sredstva
v letu 2006.
21. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Tabor (Uradni list RS,
št. 54/01) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Tabor (Uradni list RS,
št. 137/04).
Št. 062-02/2006-2/29
Tabor, dne 15. junija 2006
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

ZAGORJE OB SAVI
4345.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Zagorje ob Savi za leto 2006

Na podlagi 85. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 109/05 – uradno prečiščeno besedilo) je
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 30. redni seji dne
21. 9. 2006 sprejel
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ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Zagorje ob Savi za leto 2006

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu SN 1 ZREČE

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2006 (Uradni list RS, št. 58/06) se spremeni 2. člen tako, da
se glasi:
»Prihodki, ki pripadajo občini za financiranje javne porabe in drugih nalog, so opredeljeni z Zakonom o lokalni
samoupravi in Zakonom o financiranju občin. Vsi prihodki
se izkazujejo v proračunu občine. Namenski prihodki občine
v proračunu 2006 so: taksa za obremenjevanje voda, taksa
za obremenjevanje okolja, požarni sklad in lastni prihodki
krajevnih skupnosti.«

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta SN 1 ZREČE, ki ga je izdelal ARHE
Inženiring, consulting, zunanja trgovina, d. o. o., Židovska steza 4, 1000 Ljubljana pod številko 110/97/99/2001/2004/2006
v juniju 2006.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta SN 1
ZREČE vsebujejo:
– besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta SN 1 ZREČE
– obrazložitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta SN 1 ZREČE.
3. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu SN 1 ZREČE (Uradni list
RS, štev. 93/98, 63/99, 23/00, 72/01 in 110/04) se v tretjem
odstavku 4. člena doda pod točko A) na koncu naslednje
besedilo:
»Stanovanjska hiša je lahko največ dvostanovanjska.
V eni hiši sta lahko največ dve stanovanji v primeru, da si
lastnik uredi stalno prebivališče na tem naslovu.
Vpis etažne lastnine se izvrši na podlagi načrta etažne
lastnine (PEL) za večstanovanjske objekte.
Za vsako stanovanje morata biti na parceli objekta zagotovljeni najmanj 2(dve) parkirni mesti.«.

2. člen
Spremeni se 15. člen tako, da se glasi:
»Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2006 oblikovala dodatna sredstva za proračunsko rezervo. V letu 2006 bo proračunska rezerva Občine Zagorje ob Savi oblikovana v višini
28.000,000.000 SIT. Zakonsko določena višina teh sredstev
je največ 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva proračunske
rezerve se porabijo za namene, določene z Zakonom o javnih financah. Župan odloča o uporabi teh sredstev do višine
5 mio SIT, nad to višino pa občinski svet s posebnim sklepom.
O porabi sredstev proračunske rezerve mora župan poročati
občinskemu svetu dvakrat letno, in sicer ob polletnem poročilu in ob zaključnem poročilu. Proračunska rezerva deluje kot
proračunski sklad, katerega upravitelj je župan.«
3. člen
Spremeni se 16. člen tako, da se glasi:
»V okviru tabele odhodkov posebnega dela proračuna
je župan pooblaščen za prerazporeditev pravic porabe med
proračunskimi postavkami. Prerazporeditve pravic porabe
med proračunskimi postavkami ne smejo porušiti razmerja
med investicijskim in tekočim delom proračuna za več kot
5% v korist tekočega dela proračuna glede na razmerje
med investicijskim in tekočim delom proračuna ob sprejetju
proračuna, pri tem pa mora proračun ostati uravnotežen. O
prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu svetu
dvakrat letno in sicer ob polletnem poročilu in ob zaključnem
poročilu.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-33/2006
Zagorje ob Savi, dne 21. septembra 2006

4. člen
V 16. členu se doda drugi odstavek z naslednjim besedilom:
»V dvostanovanjski stavbi mora biti urejen za vsako
stanovanje posebej revizijski jašek med objektom in kanalizacijsko napeljavo.«.
5. člen
V 17. členu se doda drugi odstavek z naslednjim besedilom:
»V dvostanovanjski stavbi mora biti urejen za vsako
stanovanje posebej vodovodni priključek.«.
6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta SN 1
ZREČE so stalno na vpogled na občinski upravi Občine
Zreče.
7. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 35054-0003/2006-1
Zreče, dne 18. septembra 2006

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

ZREČE
4346.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu SN 1 ZREČE

Občinski svet Občine Zreče je na podlagi 12., 23., 174.
in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, popravek 8/03) ter na podlagi 16. člena Statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03,
85/04 in 76/06) na seji dne 18. 9. 2006 sprejel

Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

4347.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera
ureditvena območja naselij in odprti prostor
Občine Zreče

Občinski svet Občine Zreče je na podlagi 12., 23., 174.
in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02, popravek 8/03) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03,
85/04 in 76/06) na seji dne 18. 9. 2006 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera
ureditvena območja naselij in odprti prostor
Občine Zreče
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče.
2. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in
odprti prostor Občine Zreče vsebujejo besedilo Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti
prostor Občine Zreče
3. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera
ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče
se spremeni:
V 56. členu se v drugem odstavku doda točka 4. z naslednjim besedilom:
Ne glede na določbe drugega odstavka točke 2. tega
člena se na meji med III. in IV. stopnjo varstva pred hrupom
določi območje, ki obkroža IV. stopnjo varstva pred hrupom
v širini z vodoravno projekcijo 300 m in na katerem veljajo
pogoji varstva pred hrupom za IV. stopnjo varstva pred hrupom za mesto Zreče.
4. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in
odprti prostor Občine Zreče so stalno na vpogled v prostorih
občinske uprave Občine Zreče.
5. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 35050-0004/2006-1
Zreče, dne 18. septembra 2006
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

ŽIROVNICA
4348.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
občinskega sveta

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 100/05 – UPB1, 21/06) ter 18. in 87. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01,
109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06) je
Občinski svet Občine Žirovnica na 32. seji dne 21. 9. 2006
sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Poslovnika občinskega sveta
1. člen
V Poslovniku občinskega sveta (Uradni list RS,
št. 23/99, UVG, št. 13/02, 31/03, 10/05) se v drugem od-
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stavku 8. člena črta besedilo »vendar ne kasneje kot poteče
njegov mandat«.
2. člen
Tretji odstavek 11. člena se črta.
3. člen
V drugem stavku 12. člena se črta besedilo »ter organih
javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina.«
4. člen
V drugem odstavku 74. člena se za besedo »končani«
doda besedi »razpravi v«.
5. člen
V četrtem odstavku 75. člena se besedi »lahko pove«
nadomestita z besedama »mora podati«.
V petem odstavku se beseda »obravnave« nadomesti
z besedo »razprave«.
6. člen
V poglavju VI. Akti občinskega sveta se v naslovu
5. podpoglavja za besedo »proračuna« dodajo besede »in
zaključnega računa«.
7. člen
V drugem odstavku 87. člena se črta prvi stavek.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pravilno vloženi amandmaji se predložijo članom občinskega sveta najmanj en dan pred dnem, ko je sklicana
seja občinskega sveta.«
8. člen
V prvem stavku 88. člena se črta beseda »najprej«.
9. člen
Doda se nov 92.a člen, ki se glasi:
»92.a člen
Zaključni račun proračuna za preteklo proračunsko leto
se sprejema v eni obravnavi.
Za sprejem odloka o zaključnem računu proračuna se
uporabljajo določila tega poslovnika, ki veljajo za obravnavo
dopolnjenega predloga proračuna.
Občinski svet obravnava zaključni račun proračuna skupaj z mnenjem nadzornega odbora.«.
10. člen
94. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Ko je občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih
sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, predlagatelj predloži v sprejem prečiščeno besedilo
akta.
Prečiščeno besedilo akta pregleda statutarno-pravna
komisija.
O sprejemu prečiščenega besedila glasuje občinski svet
brez razprave.«
11. člen
V VII. poglavju Volitve in imenovanja se črtata 2. podpoglavje Imenovanje podžupana in 100. člen.
12. člen
V prvem odstavku 109. člena se za besedo »da« dodata besedi »takoj ali«.
13. člen
Za predstavnike občine, ki so bili imenovani v organ
javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada pred začetkom
veljavnosti teh sprememb in dopolnitev poslovnika in jim
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Št.

mandat poteče s pretekom mandata občinskega sveta, se
šteje, da jim mandat poteče s potekom mandata organa
javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada, kolikor mandat
občinskega sveta poteče pred potekom mandata organa.
14. člen
Spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 01503-0002/2002-05
Žirovnica, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

4349.

74

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006

II.
40

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02 – ZTB-B) 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
32. seji dne 21. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
(Uradni list RS, št. 120/05 in 70/06) se 3. člen spremeni tako,
da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v 1000 SIT
Konto

Opis

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE
706 DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
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
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

41

42

Proračun
2006
43
537.119
496.325
453.771
361.163
56.410
36.198

42.554
26.522
955
0

15.077
6.684

III.
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720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
2.182
721 PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
4.502
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
34.110
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
34.110
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
734.443
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
202.152
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
39.540
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
6.317
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
152.007
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
4.288
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
190.439
410 SUBVENCIJE
4.537
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
86.983
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
46.023
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
52.896
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
286.653
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
286.653
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
55.199
430 INVESTICIJSKI TRANSFER
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
8.500
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
46.699
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) –197.324

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
75 IV.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
44 V.
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0
0

0

Stran
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PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
0
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI
TER SALDO PREJETIH IN DANIH
POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)
–197.324

C) RAČUN FINANCIRANJA
50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55 IX.
ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
XI.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.)
– (II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

0
0

0

–197.324
197.324
«

2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/2005
Žirovnica, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

4350.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
skupnega pomena za izgradnjo pločnika,
avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo
regionalne ceste Žirovnica–Begunje na odseku
od Žirovnice do Zabreznice

Na podlagi 23. člena v povezavi s 16. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.
in 58/03 – ZZK-1) je Občinski svet Občine Žirovnica na
32. redni seji dne 21. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu skupnega
pomena za izgradnjo pločnika, avtobusnih
postajališč in rekonstrukcijo regionalne ceste
Žirovnica–Begunje na odseku od Žirovnice do
Zabreznice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski lokacijski načrt skupnega pomena)
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04) ter z upoštevanjem prostorskih sestavin dolgo-

ročnega in srednjeročnega družbenega Občine Jesenice
za območje Občine Žirovnica, sprejme občinski lokacijski
načrt skupnega pomena za izgradnjo pločnika, avtobusnih
postajališč in rekonstrukcijo regionalne ceste R3-638 na odseku 1131 Žirovnica–Begunje od km 0+150 do km 1+460
(v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
(2) Lokacijski načrt je izdelal LUZ d.d., Ljubljana, pod
številko projekta 5566, marca 2006, na podlagi Idejnega
projekta, ki ga je izdelal CE Design d.o.o., Križe, pod številko
projekta P-100/04, maja 2004.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o lokacijskem načrtu določa: ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske,
komunalne in telekomunikacijske infrastrukture, zasnovo
projektnih rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno
oblikovanje, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje
narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev,
tolerance ter nadzor nad izvajanjem določil tega odloka.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Upravni enoti Jesenice in na
Občini Žirovnica.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega površine, na katerih so načrtovani trajni objekti (območje trase
regionalne ceste z vsemi spremljajočimi objekti) ter površine, na katerih so načrtovani objekti in ureditve, potrebne za
izvedbo lokacijskega načrta, po izvedbi le tega pa se na njih
vzpostavi prejšnje stanje (območja ograj, uvozov in dostopov,
ter območja prestavitev, novogradenj in rekonstrukcij komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture).
(2) Ureditveno območje obsega zemljišča oziroma dele
zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:
k. o. Zabreznica:
159/1, 170/3, 172, 173/1, 174/2, 177/2, 178, 179/2,
180/1, 180/3, 215, 216/1, 216/2, 219/2, 219/4, 219/5, 220/2,
224/2, 224/3, 226, 228, 229, 230/4, 230/5, 232/3, 233, 234,
236/2, 238/2, 260/1, 260/3, 260/6, 260/7, 261, 262/1, 262/2,
262/3, 263/5, 263/13, 264/1, 264/2, 265/1, 265/2, 265/4,
265/5, 265/8, 265/10, 265/11, 265/12, 265/13, 277, 278,
279, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 282, 284/2, 287, 288/2, 291/2,
292/2, 292/4, 292/5, 296, 311/8, 311/9, 312, 314/1, 314/6,
319/2, 319/4, 320/1, 321/2, 327/8, 328/3, 328/4, 328/7, 330/2,
330/3, 336, 339/1, 341/1, 1149/2, 1150/2, 1152, 1153, 1154,
1155/1, 1155/2, 1172;
k.o. Žirovnica:
19/1, 21/2, 31/1, 31/2, 31/3, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 40/3,
40/4, 41, 47/2, 47/3, 47/8, 47/12, 48, 53/1, 53/4, 53/5, 96, 97,
98/1, 99/1, 117/3, 119/6, 154/2, 155/1, 155/2, 156/3, 156/4,
157/1, 157/4, 158/1, 158/2, 158/7, 158/8, 159/1, 164/2, 165/1,
165/6, 166/7, 166/11, 166/12, 167/5, 171/1, 171/2, 174/2,
174/3, 179, 180/2, 180/4, 1196/1, 1197/2, 1198/1, 1199/1,
1199/3, 1206/1, 1218, 1219.
(3) Izven sklenjenega ureditvenega območja lokacijskega načrta se izvede prestavitve, novogradnje in ureditve
komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov in
naprav tudi na zemljiščih oziroma delih zemljišč z naslednjimi
parcelnimi številkami:
k. o. Zabreznica:
174/3
k. o. Žirovnica:
39/3, 112/2, 1217.
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4. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje obsega:
– območje regionalne ceste z vsemi spremljajočimi
objekti in ureditvami (pločnik, avtobusna postajališča, priključki in dostopi);
– območje ureditev obcestnega prostora, vključno z
rekultivacijo in ponovno funkcionalno usposobitvijo zemljišč,
zasaditev in ograj;
– območja prestavitev in ureditev komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov
in naprav.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
(trasa ceste)
Dolžina rekonstrukcije regionalne ceste R3–638 na odseku 1131 Žirovnica–Begunje znaša 1,316 km. Rekonstrukcija se prične s priključno rampo v km 0+116, južno od križišča
regionalne ceste z železniško progo Ljubljana–Jesenice v
Žirovnici in se zaključi s priključno rampo v km 1+470, v
Zabreznici. Rekonstrukcijo se izvede po obstoječi trasi, z
delno deviacijo osi.
6. člen
(niveletni potek)
Niveletni potek rekonstruirane ceste povzema niveletni
potek obstoječe ceste, ki pretežno poteka po terenu. Rekonstruirana cesta v celotnem odseku poteka v naklonu od
0,5% do 1,25%.
7. člen
(elementi ceste)
(1) Rekonstruirani odsek ceste se zasnuje kot dvopasovno cesto z nivojskimi križanji, enostranskim pločnikom in
avtobusnimi postajališči.
(2) Projektirani normalni prečni profil ima širino vozišča
5,90 m (dva prometna pasova širine 2,75 m in dva robna
pasova širine 0,20 m) in širino cestišča 9,00 m (vozišče širine 5,90 m, enostranski pločnik širine 1,60 m, berma širine
0,50 m ter bankina širine 1,00 m).
(3) Vertikalne in horizontalne elemente rekonstruiranega odseka se projektira z upoštevanjem računske hitrosti
50 km/h. Najmanjši horizontalni radij je 130 m, najmanjši
vertikalni radij konkavne zaokrožitve je 4000 m, konveksne
zaokrožitve pa 2500 m. Največji vzdolžni nagib je 1,25%.
8. člen
(kolesarski in peš promet)
(1) Kolesarski promet poteka na cestišču.
(2) Pločnik za pešce se zasnuje na severni strani ceste.
Širina pločnika je 1,60 m. Na območju avtobusnih postajališč
(pošta in osnovna šola) se izvede dva prehoda za pešce:
– v km 0+411 (pošta),
– v km 1+242 (šola).
(3) V območju prehoda za pešce pri šoli se izvede
ukrepe za umirjanje prometa v obliki trajnih fizičnih hitrostnih
ovir na cesti. Na vsaki strani prehoda za pešce se umesti
trapezno grbino za prevozno hitrost 40 km/h.
9. člen
(avtobusna postajališča)
(1) Na rekonstruiranem odseku ceste se zasnuje 4 avtobusna postajališča. Postajališča se locira:
– na območju Pošte v Žirovnici, in sicer v km 0+337 na
severni strani ceste in v km 0+437 na južni strani ceste,
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– na območju Osnovne šole Žirovnica v Zabreznici, in
sicer v km 1+188 na severni strani ceste in v km 1+333 na
južni strani ceste.
(2) Avtobusna postajališča se umesti izven voznih pasov, s čakalnim peronom. Postajališča se dimenzionira za
ustavljanje enega avtobusa in za uvozno hitrost 40 km/h.
10. člen
(priključki in dostopi)
(1) Izvede se priključke lokalnih cest in vaških poti:
– v km 0+267 (vaški priključek levo),
– v km 0+296 (vaški priključek desno),
– v km 0+348 (vaški priključek desno),
– v km 0+382 (vaški priključek levo),
– v km 0+912 (vaški priključek levo),
– v km 1+035 (vaški priključek levo),
– v km 1+040 (vaški priključek desno),
– v km 1+230 (priključek šola levo),
– v km 1+362 (vaški priključek desno),
– v km 1+411 (vaški priključek levo),
– v km 1+433 (vaški priključek desno).
(2) Izvede se hišne priključke in dostope do stanovanjskih, gostinskih in trgovskih objektov. Dostope preko pločnika
se izvede s pogreznjenimi robniki, dostope preko bankine pa
se asfaltira v dolžini najmanj 2,00 m.
(3) Priključke in uvoze se niveletno prilagodi regionalni
cesti ter prometnim in drugim površinam v območjih navezovanj.
11. člen
(ograje in žive meje)
Zaradi izvedbe lokacijskega načrta se odstrani, prestavi
ali nadomesti ograje in žive meje:
a) na južni strani ceste okvirno:
– od km 0+353 do km 0+371; od km 0+408 do km
0+528; od km 0+631 do km 0+676, od km 0+930 do km
0+963; od km 1+025 do km 1+038; od km 1+087 do km
1+100; od km 1+120 do km 1+171; od km 1+240 do km
1270; od km 1+283 do km 1+350;
b) na severni strani ceste okvirno:
– od km 0+160 do km 0+185; od km 0+255 do km
0+564; od km 0+277 do km 0+379; od km 0+402 do km
0+432; od km 0+459 do km 0+728; od km 0+752 do km
0+909, od km 0+995 do km 1+079; od km 1+110 do km
1+157; od km 1+170 do km 1+224; od km 1+280 do km
1+406; od km 1+426 do km 1+445.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA
URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO
OBLIKOVANJE
12. člen
(splošno)
Projektne rešitve za krajinsko oblikovanje se opredeli
v načrtu krajinske arhitekture. V načrtu krajinske arhitekture
se opredeli oblikovalske rešitve v zvezi z reliefom, ki se jih
usklajene prikaže v gradbenem načrtu, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenjevanjem obcestnega prostora in avtobusnih
postajališč ter rešitve v zvezi z ograjami in živimi mejami.
13. člen
(trasa ceste z objekti)
(1) Cestno opremo in razsvetljavo se oblikuje enotno,
v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter v sozvočju z
urbano in krajinsko podobo prostora.
(2) Nasipne brežine se izvede z zaokroženim iztekom v
okoliški teren. Brežine se humusira in zatravi oziroma zasadi
z višjo vegetacijo.
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14. člen
(avtobusna postajališča)
Nadstrešnice se zasnuje v skladu s sodobnimi principi
arhitekturnega oblikovanja in v sozvočju z urbano in krajinsko
podobo prostora. V fazi izdelave projektne dokumentacije se
z lokacijo in arhitekturnim oblikovanjem nadstrešnic seznani
pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.
15. člen
(obcestni prostor)
(1) Drevesa se odstrani samo tam, kjer je to zaradi gradnje nujno potrebno. Bore, katere se odstrani zaradi umestitve avtobusnega postajališča ob osnovni šoli, se nadomesti
z novo vegetacijo.
(2) Nove zasaditve se zasnuje z avtohtonimi rastlinskimi vrstami. Minimalni odmik zasaditve od cestišča in višina
vegetacije mora zagotavljati ustrezno preglednost ter omogočati nemoteno vzdrževanje obcestnega sveta.
(3) Vse dele obstoječe ceste oziroma drugih rab, ki po
izvedbi rekonstrukcije ostanejo brez funkcije, se rekultivira v
skladu z rabo sosednjih zemljišč.
16. člen
(žive meje in ograje)
(1) Žive meje, ki jih je treba zaradi rekonstrukcije ceste
odstraniti, se nadomesti z istovrstnimi živimi mejami ali z
drugimi avtohtonimi vrstami. Dopustna je dodatna omejitev
z žičnimi mrežami ali lesenimi plotovi.
(2) Ograje se prestavi ali nadomesti s transparentnimi
žičnimi, kovinskimi ali lesenimi ograjami ali z živimi mejami.
Polne grajene ali montažne ograje niso dovoljene.
(3) Višino ograj in končno višino živih mej se prilagaja
obstoječim ograjam, s tem da ne sme presegati 1,20 m.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA UREJANJE
KOMUNALNE, ENERGETSKE
IN TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
17. člen
(pogoji)
(1) Zaradi rekonstrukcije ceste je treba prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi komunalne, energetske in telekomunikacijske objekte, vode in naprave. Projektiranje in gradnja
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture
mora potekati v skladu s smernicami za načrtovanje, mnenji
ter projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov
in naprav.
(2) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko
štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso regionalne ceste, ki niso določena s tem odlokom. K vsaki drugačni
rešitvi križanja komunalnih vodov s traso regionalne ceste
mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje investitorja
oziroma upravljavca ceste.
(3) Pred začetkom del je treba obvestiti upravljavce vodov, izvesti zakoličbo in zagotoviti nadzor. Morebitne stroške
prestavitev in poškodb glede na stanje, situacijo in globino
vodov, nosi investitor izvedbe lokacijskega načrta.
18. člen
(vodovod)
(1) Na odseku rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica–Begunje R3 – 638/1131 se v km od 0+295 do 1+470
prestavi in zamenja obstoječi primarni vodovod iz salonitnih
cevi DN 125. Nov vodovod okvirne dolžine 1193 m se izvede
kot LŽT – DUKTIL DN 150. Vodovod se izvede v pločniku
po severni strani ceste. Hidrante se zaradi pluženja locira
izven pločnika.
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(2) Na trasi rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica–Begunje R3 – 638/1131 se lokalno prestavi, zamenja ali
zaščiti še naslednje vodovode:
– na odseku od km ceste 0+ 75 do km 0+295 se zamenja obstoječi vodovod. Nov vodovod okvirne dolžine 12 m se
izvede kot LŽT – DUKTIL DN 100;
– na vseh odcepih obstoječega vodovoda se izvedejo
prevezave na nov primarni vodovod LŽT – DUKTIL DN 150
ali na nov vodovod LŽT – DUKTIL DN 100. Nove povezave
se izvede kot LŽT – DUKTIL DN 100, po izvedbi tlačnega
preizkusa.
(3) Vsa prečenja cevovodov s povoznimi površinami se
ustrezno zaščiti.
19. člen
(kanalizacija)
Na širšem območju, ki tangira tudi območje obravnavanega lokacijskega načrta, se predvideva gradnjo kanalizacije
za odpadno komunalno vodo. Gradnja te kanalizacije ni
predmet tega lokacijskega načrta. Trasa predvidene kanalizacije mora biti usklajena s potekom ostalih obstoječih in
predvidenih komunalnih vodov.
20. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
(1) Meteorne vode s cestne površine se odvodnjava
s sistemom meteorne kanalizacije ali odvodom preko bankine.
(2) Na celotni trasi ceste se predvidi 6 krajših meteornih kanalov PVC 250 z betonskimi jaški. Meteorno vodo se
odvaja v naslednje ponikovalnice:
– PON 1 v km 0 + 169,
– PON 2 v km 0 + 465,
– PON 3 v km 1 + 130,
– PON 4 v km 1 + 243,
– PON 5 v km 1 + 427,
– PON 6 v km 0 + 637.
21. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Na trasi rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica–Begunje R3 – 638/1131 se prestavi, pokabli, zamenja ali zaščiti
naslednje elektroenergetsko omrežje:
a) visokonapetostno omrežje:
– obstoječi 20 kV kablovod, ki poteka od TP Reber
Žirovnica do TP Žirovnica se na območju prečkanja s predvideno novo traso ceste v km 0+275 in km 0+375 prestavi. Ob
robu predvidene ceste se zgradi nova kabelska kanalizacija s
prehodnima jaškoma okvirne dolžine 95 m, v katero se položi
nov 20 kV kabel. Obstoječi del 20 kV kabla, ki se nadomesti
z novim, se demontira;
– na celotnem poteku ceste se v južnem pločniku od TP
Žirovnica proti vzhodu v kabelsko kanalizacijo iz prve alinee
naslednjega odstavka položi visokonapetostni kabel.
b) nizkonapetostno omrežje:
– obstoječi nizkonapetostni vodi na območju trase nove
ceste se nadomestijo z nizkonapetostnimi kablovodi. Na
južni strani ceste ob robu bankine se zgradi nova kabelska
kanalizacija s prehodnimi jaški, v kateri bodo potekali tudi
visokonapetostni vodi iz druge alinee prejšnjega odstavka.
Obstoječi nizkonapetostni nadzemni vodi se demontirajo;
– izvedejo se odcepi kabelske kanalizacije za napajanje
objektov na severni strani ceste. Prečkanja s traso ceste se
ustrezno zaščitijo.
22. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Na širšem območju, ki tangira tudi območje obravnavanega lokacijskega načrta, se predvideva gradnjo plino-
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voda. Gradnja le-tega ni predmet tega lokacijskega načrta.
Trasa predvidenega plinovoda mora biti usklajena s potekom
ostalih obstoječih in predvidenih komunalnih vodov.
(2) Pred pričetkom del je potrebno obvestiti upravljavca
načrtovanega plinovoda PE32-160, ki bo potekal v globini
1 m in po potrebi izvesti zakoličbo in nadzor nad izvajanjem
del.
23. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na trasi rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica–Begunje R3 – 638/1131 se od km 0+250 do km 1+460
zgradi novo telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo. V novi
telekomunikacijski kabelski kanalizaciji se na celotni trasi
zagotovi cev ø 50 mm za potrebe obrambe.
(2) Novo telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo se
do km 1+ 220 izvede ob južnem robu hodnika za pešce na
severni strani ceste. V km 1+220 telekomunikacijska kabelska kanalizacija prečka cestišče in se nadaljuje na južni
strani ceste.
(3) Prečkanja telekomunikacijskih vodov s cesto se
ustrezno zaščitijo.
(4) Obstoječe telekomunikacijsko omrežje na obravnavanem odseku se ohrani.
24. člen
(javna razsvetljava)
(1) Na celotnem odseku rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica–Begunje R3 – 638/1131 se zgradi novo javno
razsvetljavo.
(2) Novo kabelsko kanalizacijo za javno razsvetljavo se
izvede v bermi na severni strani ceste. Stebre s svetilkami se
montira na rob pločnika ali v bermo. Na prehodih za pešce,
križiščih in hitrostnih ovirah se izvede dodatno osvetlitev z
dodatnimi svetilkami in z večjo močjo sijalk.
(3) Prečkanja javne razsvetljave s cesto se ustrezno
zaščitijo.
(4) Nova javna razsvetljava se napaja iz nove omare
prižigališča, ki se priključi na obstoječo TP Žirovnica. Novo
omaro se locira v km 0 + 370 na severni strani ceste.
(5) Obstoječo javno razsvetljavo z opremo se demontira.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER
TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
25. člen
(posegi v obstoječe objekte)
(1) Zaradi rekonstrukcije ceste se odstrani ali prestavi
naslednje objekte:
– žive meje in ograje na odsekih, kot so navedeni v
11. členu tega odloka, na parc. št. 40/4, 41, 40/1, 40/3, 47/3,
47/2, 47/12, 48, 53/5, 53/1, 155/2, 53/4, 99/1, 157/1, 156/4,
156/3, 97, 260/1, 166/11, 166/7, 261, 260/3, 262/1, 262/2,
264/2, 265/5, 265/4, 265/1, 265/11, 265/12, 265/8, 265/13,
265/10, 265/2, 291/2, 288/2, 280, 279, 282, 311/9, 278, 277,
314/1, 319/2, 234, 236/2, 232/3, 233, 321/2, 230/4, 230/5,
228, 229, 327/8, 330/3, 330/2, 220/2, 219/5, 336, 219/5,
219/4, 219/2, 339/1, 341/1, 216/2, 216/1, 215, 180/3,
– znamenje v km 1+35,00 na parc. št. 311/9.
(2) Izvede oziroma preuredi se priključke lokalnih cest
in vaških poti, hišne priključke in dostope do stanovanjskih,
gostinskih in trgovskih objektov, kot so navedeni v 10. členu
tega odloka.
(3) Za nadomestitev nepremičnin se ob upoštevanju
zahtev njihovih lastnikov plača odškodnino v skladu s predpisi in pogoji opredeljenimi v občinskih prostorskih aktih.
Premike premičnih objektov se uskladi z lastniki.
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26. člen
(tla)
(1) Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete
čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene
površine se uporabi infrastrukturne površine in površine,
na katerih so tla manj kvalitetna. Vse površine, vključno z
začasnimi prometnimi utrditvami in gradbenimi površinami,
na katerih bodo potekala gradbena dela, se opredeli pred
začetkom gradbenih del.
(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 se prepreči emisije prahu z vlaženjem teh površin
ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin se prepreči
tudi odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine. Pri
ravnanju z odpadnimi vodami se upošteva določila 27. člena
tega odloka. Predvidi se 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
devastiranih in degradiranih tal. S sanacijo razgaljenih površin se začne že v času izvajanja rekonstrukcije. Prst se
odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do
onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije se izvede tako, da se ohrani njena rodovitnost
in količina, pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice,
ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m.
27. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa in zaščitni ukrepi
za varstvo voda)
(1) Izgradnja pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcija cesta ne sme v ničemer poslabšati obstoječega
stanja kvalitete podtalnice, kar je treba doseči z ustreznimi
gradbeno tehničnimi ukrepi, načinom gradnje ter načinom
vzdrževanja.
(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinske
vode s cestišč in odstavnih površin mora biti usklajena s
predpisi o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z
javnih cest in predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(3) Odvodnjavanje voda s cestne površine, avtobusnih
postajališč in pločnika je treba urediti tako, da ne bo prišlo do
onesnaženja tal in voda. Meteorne vode s ceste se odvaja
v samostojne ponikovalnice. Meteorne vode z avtobusnih
postajališč in parkirišč se v ponikovalnice odvaja preko ustreznih lovilcev olj.
(4) Zasipavanje in odlaganje odpadnega gradbenega in
izkopnega materiala na priobalna in vodna zemljišča, na brežine, v pretočne profile vodotokov ter na nestabilna mesta ni
dopustno. Splakovanje delovnega orodja v okoliških vodah,
spuščanje betonskega mleka ali cementnih odpadkov v okoliške vode ter odtekanje naftnih derivatov, ki se uporabljajo
za delovanje gradbenih strojev in transportnih sredstev, ni
dovoljeno.
28. člen
(ohranjanje narave)
(1) Območje gradbišča je treba omejiti na najmanjši
možni obseg. Vitalna drevesa je treba ohranjati. Odlaganje
vsakršnega gradbenega ali izkopnega materiala v naravno
okolje ni dovoljeno.
(2) Razgaljene površine je treba takoj po zaključenih
zemeljskih delih humusirati in zatraviti ali zasaditi z grmovnicami.
(3) Odstranjena drevesa se v dogovoru z lastniki nadomesti na zemljiščih izven sklenjenega ureditvenega območja
lokacijskega načrta.
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29. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
Za varovanje objektov in območij kulturne dediščine se
zagotovi:
– arheološki nadzor nad zemeljskimi deli na območju
arheološke dediščine, zato se pet dni pred začetkom del o
tem obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike
Slovenije, Območna enota Kranj,
– odvodnjavanje na območju kapelice sv. Marije z Jezusom v Žirovnici (EŠD 17592),
– ukrepe za zaščito kapelice sv. Marije z Jezusom v
Žirovnici (EŠD 17592) pred poškodbami z gradbeno mehanizacijo.
30. člen
(varstvo pred hrupom)
V času gradnje ne smejo biti presežene ravni hrupa,
določene v predpisih, ki urejajo hrup v naravnem in življenjskem okolju. Upoštevani morajo biti ukrepi za varovanje pred
hrupom:
– uporabljena gradbena mehanizacija mora biti opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati
zakonsko predpisanih vrednosti,
– vsa hrupna dela se, glede na dovoljene ravni hrupa,
izvajajo samo v času med 7. In 19. uro,
– čas obratovanja hrupnih operacij se omeji na najmanjšo možno mero.
31. člen
(varstvo zraka)
V času gradnje se zagotovi vlaženje sipkih materialov
in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materialov z gradbišča, čiščenje vozil pri vožnji z gradbišč na javne
prometne površine in prekrivanje sipkih tovorov pri transportu
po javnih prometnih površinah.
32. člen
(varstvo pred požarom)
V projektu za gradbeno dovoljenje je treba v skladu s
predpisi varstva pred požarom predvideti pasivne in aktivne
ukrepe varstva pred požarom, ki bodo zagotavljali dostopne
in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
33. člen
(etape izvajanja)
Izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo ceste se izvede v eni etapi. Gradnjo se izvaja pod prometom, popolna zapora prometa ni možna. Prometni režim
med gradnjo uredi izvajalec.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
34. člen
(organizacija gradbišča)
Organizacijo gradbišča se omeji na obstoječe komunikacije in druge utrjene površine. Poleg obveznosti, navedenih
v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in
izvajalca v času gradnje tudi:
– zagotovitev ustreznega odvijanja motornega in peš
prometa;
– zagotovitev ukrepov za zaščito kapelice sv. Marije z
Jezusom v Žirovnici pred poškodbami z gradbeno mehanizacijo;
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– ustrezna ureditev in proti prašna zaščita vseh cest, ki
bi eventualno služile obvozu ali transportu med gradnjo pred
začetkom del, po končani gradnji pa eventualna sanacija
poškodb;
– zagotovitev dostopov do objektov ter kmetijskih zemljišč v času gradnje in po končani gradnji;
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav ter
ostalih objektov, po končani gradnji pa eventualna sanacija
poškodb;
– zagotovitev nemotene komunalne oskrbe objektov
preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav;
– v skladu z veljavnimi predpisi odprava morebitnih
prekomernih negativnih posledic, ki bi nastale zaradi graditve
in obratovanja pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstruirane ceste v najkrajšem možnem času. O morebitnih poškodbah je treba takoj obvestiti pristojne upravljavce;
– v času gradnje zagotovitev vseh potrebnih varnostnih ukrepov in organizacije na gradbišču, da se prepreči
onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje
za to usposobljenih delavcev;
– v primeru nezgode zagotovitev takojšnjega ukrepanja
za to usposobljenih delavcev.
35. člen
(razmejitve in primopredaja)
Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve ter predati
potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti
za primopredajo prometne, komunalne in energetske infrastrukture, ki je ne bo prevzel v upravljanje. Upravljavci so
dolžni le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
36. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
Občina Žirovnica je investitor izgradnje pločnika, avtobusnih postajališč in spremljajočih ureditev. Ministrstvo za
promet je investitor rekonstrukcije ceste. Pred izvedbo del
bo sklenjen ustrezen sporazum o sofinanciranju.
37. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih
tega odloka, so obveznosti investitorja tudi:
– reševati odkup zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi.
IX. TOLERANCE
38. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških,
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne
smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi
morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje
katerih spadajo ta odstopanja.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž navedenih
v tem odloku, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave
projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določili
prvega in drugega odstavka tega člena.
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X. NADZOR
39. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0002/2004
Žirovnica, dne 22. septembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

4351.

Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa
v naseljih Občine Žirovnica

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP -1- UPB 3, Uradni list RS, št. 25/05),
29. in 65. 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,
87/01, 51/02, 108/03, 72/05, 21/06), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 7/05, 34/05, 44/05, 51/06) ter
18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99,
71/01, 109/01, in UVG, št. 34/04, 17/05) je Občinski svet
Občine Žirovnica na 32. redni seji dne 21. septembra 2006
sprejel

ODLOK
o ureditvi in varnosti cestnega prometa
v naseljih Občine Žirovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo prometna ureditev in zagotovitev prometne varnosti na občinskih cestah in drugih javnih površinah na območju občine Žirovnica, postopek, pogoji
in način odstranjevanja in hrambe nepravilno parkiranih vozil,
postopek, pogoji in način odstranjevanja in hrambe zapuščenih vozil, obveznosti občinskih upravnih organov, pristojnih
za urejanje cestnega prometa, pravice in obveznosti pravnih
in fizičnih oseb ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
2. člen
(pomen izrazov v odloku)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku, imajo enak
pomen, kot izrazi v Zakonu o varnosti cestnega prometa (v
nadaljevanju: ZVCP) in Zakonu o javnih cestah (v nadaljevanju: ZJC).
(2) Javne prometne površine v Občini Žirovnica so kategorizirane občinske ceste – lokalne ceste, javne poti, pločniki, javne poti za kolesarje, javni parkirni prostori na javnih
cestah in izven njih, dovozne ceste k javnim in poslovnim
stavbam ter stanovanjskim zgradbam in drugim objektom,
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kakor tudi prometne površine ob objektih, ki so v upravljanju
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
(3) Lastnik vozila je fizična ali pravna oseba, na ime
katerega je vozilo registrirano in so podatki o njem razvidni
iz evidence motornih vozil, oziroma iz drugih dokumentov v
primeru, da vozilo ni registrirano.
(4) Pristojni organi so delavci občinske uprave pristojni
za promet in organiziranje nalog, ki jih določa ta odlok.
(5) Nadzorni organ je pristojni prekrškovni organ občine.
(6) Nočni čas je čas med 22. uro in 6. uro.
(7) Javne parkirne površine so površine za parkiranje v
upravljanju občine.
(8) Dostava je čas med 6. uro in 9. uro, ki je predviden
za opravljanje vsakodnevne dostave.
3. člen
(elaborat prometne ureditve)
(1) Na podlagi tega odloka je potrebno izdelati »Elaborat prometne ureditve v Občini Žirovnica«, ki bo podrobneje
opredelil pravila javnega cestnega prometa ter pogoje za
udeležbo v tem prometu v skladu s tem odlokom.
(2) Elaborat prometne ureditve v Občini Žirovnica določa predvsem:
– območja umirjenega prometa;
– območja za pešce;
– območja kratkotrajnega parkiranja;
– splošno prepoved prometa na posamezni cesti;
– enosmerne ceste;
– prednost v križiščih;
– prepovedi in omejitve prometa za posamezne vrste
vozil;
– območja omejene hitrosti in omejitve hitrosti vožnje
na občinskih cestah;
– prometno signalizacijo na občinskih cestah;
– javne parkirne površine, način parkiranja in prepoved
parkiranja in ustavljanja.
(3) Elaborat je na vpogled pri organu občinske uprave
pristojnem za promet.
4. člen
(pristojnost za urejanje prometa)
Pristojni občinski organ za promet sam ali po predlogih
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, občinskega redarstva in policije:
– odreja postavitev in vzdrževanje varovalnih ograj ter
posebne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, slabotnih
in ostarelih ter telesno in duševno prizadetih oseb;
– odreja vrsto ukrepov za umirjanje hitrosti;
– določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno
upoštevati pri delih na cesti in v naseljih;
– določa dodatne pogoje in ukrepe za izvajanje prireditev in shodov na javnih prometnih površinah v naseljih;
– ukrepa v drugih zadevah zagotavljanja prometne varnosti.
II. UMIRJANJE, OMEJITVE IN PREPOVEDI PROMETA
5. člen
(določitev prednostnih in stranskih cest)
Določitev statusa cest glede prednosti v prometu je
obravnavana v elaboratu iz prvega odstavka 3. člena tega
odloka. O začasnih spremembah odloča pristojni organ, ki
izda ustrezno odločbo. Za določitev statusa prednostne ceste
pri novogradnjah se upoštevajo določila prostorskih aktov in
na podlagi njih izdanih soglasij oziroma dovoljenj.
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6. člen
(omejitev prometa motornih vozil)
V naseljih Občine Žirovnica sta vožnja in parkiranje
dovoljena samo na za to namenjenih površinah.
Z globo v višini 10.000 SIT (41,73 EUR) se kaznuje za
prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju s
prvim odstavkom tega člena.
7. člen
(lokalni promet)
Promet koles in koles s pomožnim motorjem v naseljih
je smiselno izenačen z ostalim prometom vozil.
8. člen
(splošne omejitve vožnje s tovornimi vozili)
Občinske ceste, na katerih je omejena nosilnost tovornih vozil na določeno maso glede na zmogljivost (nosilnost) ceste, določa Elaborat prometne ureditve v Občini
Žirovnica.
9. člen
(začasna preusmeritev, omejitev ali prepoved prometa)
(1) Organizator javne prireditve na cesti ali ob cesti,
zaradi katere je potrebno omejiti, preusmeriti ali prepovedati
promet, mora pridobiti dovoljenje za začasno preusmeritev,
omejitev ali prepoved prometa v skladu z določili Odloka o
občinskih cestah v Občini Žirovnica. Če morajo zaradi zagotavljanja varnosti prireditve sodelovati nadzorni organi, mora
organizator občini povrniti stroške, ki nastanejo z organizacijo
in izvedbo zavarovanja prireditve.
(2) Dovoljenje za začasno preusmeritev, omejitev ali
prepoved prometa mora pridobiti tudi izvajalec del na cesti,
kadar dela zahtevajo omejitev, preusmeritev ali prepoved
prometa na javni prometni površini.
(3) Imetnik dovoljenja mora vsako omejitev, preusmeritev ali prepoved prometa v skladu z Odlokom o občinskih
cestah v občini Žirovnica pravočasno objaviti v sredstvih
javnega obveščanja.
(4) Z globo v višini 200.000 SIT (834,59 EUR) se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(5) Z globo 60.000 SIT (250,38 EUR) se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z določbami tega člena.
III. USTAVITEV IN PARKIRANJE
10. člen
(parkirne površine)
(1) Na območju Občine Žirovnica so za parkiranje vozil
namenjene javne parkirne površine.
(2) Prometna signalizacija mora biti nameščena tako,
da opozarja voznike na javne parkirne površine, določene za
osebna vozila, tovorna vozila, priklopnike in avtobuse.
(3) Na javnih parkirnih površinah je prepovedano parkiranje tovornih vozil, avtobusov, priklopnikov, priklopnih vozil
in bivalnih vozil, kar mora biti ustrezno označeno.
(4) Z globo v višini 10.000 SIT (41,73 EUR) se kaznuje
za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju
s tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo v višini 200.000 SIT(834,59 EUR) se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če
ravna v nasprotju z določbami tretjega odstavka tega člena.
(6) Z globo 60.000 SIT(250,38 EUR) se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z določbami tretjega odstavka tega člena.
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11. člen
(javne parkirne površine)
(1) Na javnih parkirnih površinah je parkiranje dovoljeno le znotraj označenih parkirnih površin in znotraj talnih
označb.
(2) Nadzorni organi smejo pri izvajanju pooblastil za
nujno potreben čas parkirati v nasprotju s tem členom.
(3) Za vozila invalidov s telesno okvaro, zaradi katere
je njihovo gibanje oteženo in omejeno in za vozila javnega
zdravstva v času izvajanja dejavnosti, njihovo vozilo pa je
označeno s parkirno karto za invalide, ne veljajo določila
prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo v višini 10.000 SIT(41,73 EUR) se kaznuje
za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju
s prvim odstavkom tega člena.
12. člen
(upravljanje in najem javnih parkirnih površin)
(1) Z javnimi parkirnimi površinami upravlja Občina Žirovnica. Seznam javnih parkirnih površin, s katerimi upravlja
občina, je sestavni del Elaborata prometne ureditve v Občini
Žirovnica.
(2) Višino parkirnine in višino najemnine za parkirišča,
oddana v najem, potrdi na predlog župana Občinski svet
Občine Žirovnica.
13. člen
(ustavitev in parkiranje)
(1) Ustavitev in parkiranje vozil je prepovedano v primerih, ki jih določajo veljavni predpisi o varnosti cestnega
prometa.
(2) Nadzorni organ in izvajalec odvoza vozil smeta za
nujno potreben čas parkirati ali ustaviti, na območju, kjer je
to prepovedano, pri opravljanju svojih nalog, vendar morata
pri tem uporabljati rumeno utripajočo luč na vozilu.
IV. AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
14. člen
(ustavitev avtobusov na avtobusnih postajališčih)
(1) Avtobusi medkrajevnega linijskega prometa smejo
ustavljati samo na dogovorjenih oziroma označenih postajališčih v skladu z voznim redom. Na postajališčih smejo
stati največ toliko časa, da potniki vstopijo in izstopijo iz
avtobusa.
(2) Avtobusna postajališča se lahko uporabljajo tudi
za postanke avtobusov, s katerimi se opravlja javni prevoz
potnikov v prostem cestnem prometu in prevoz za lastne
potrebe.
(3) Z globo v višini 10.000 SIT (41,73 EUR) se kaznuje
za prekršek voznika, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
(4) Z globo v višini 200.000 SIT (834,59 EUR) se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 60.000 SIT (250,38 EUR) se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.
V. POSEBNE STORITVE NA JAVNIH
PROMETNIH POVRŠINAH
15. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
(1) Zbiranje in odvoz odpadkov morajo izvajalci in uporabniki organizirati tako, da čim manj ovirajo promet oziroma
da ne ogrožajo prometa vozil, kolesarjev in pešcev.
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(2) V času odvoza odpadkov so vozniki dolžni umakniti
vozila iz prostora določenega za odlaganje posod za zbiranje
odpadkov.
(3) Z globo v višini 10.000 SIT (41,73 EUR) se kaznuje
za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju
drugim odstavkom tega člena.
16. člen
(čiščenje prometnih površin)
(1) V času izvajanja zimske službe so vozniki dolžni na
poziv izvajalca umakniti vozila z javnih prometnih površin,
na katerih se opravlja pluženje, odstranjevanje in odvoz
snega.
(2) Z globo v višini 10.000 SIT (41,73 EUR) se kaznuje
za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju
s prvim odstavkom tega člena.
17. člen
(omejitev nakladanja in razkladanja tovora)
(1) Nakladanje in razkladanje tovora je potrebno praviloma opravljati izven javnih prometnih površin. Izjemoma se
lahko opravlja tudi na javnih prometnih površinah, če s tem ni
oviran promet. Če je vozilo ustavljeno na cesti zaradi nakladanja ali razkladanja tovora, ustavitev ne sme trajati dlje, kot
je nujno potrebno. Z nakladanjem ali razkladanjem tovora se
ne sme onesnažiti ceste ali povzročiti čezmernega hrupa.
(2) Pristojni organ lahko določi posamezne ceste, na
katerih omeji čas dostave in odvoza ter največjo skupno
maso vozil, s katerimi je dovoljena dostava in odvoz.
(3) Z globo v višini 200.000 SIT (834,59 EUR) se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo 60.000 SIT (250,38 EUR) se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z določbami tega člena.
VI. ODVOZ VOZIL
18. člen
(odvoz nepravilno parkiranega vozila)
(1) Nadzorni organ odredi odvoz nepravilno parkiranega
vozila na stroške lastnika z javne površine, razen z državne
ceste zunaj naselja, če ugotovi:
1. da je vozilo parkirano na prehodu za pešce in na
razdalji manj kot 5 m pred prehodom. Če so na vozišču pred
prehodom označena parkirna mesta, mora biti prepoved iz te
točke označena s predpisano označbo na vozišču;
2. da je vozilo parkirano na pločniku, pešpoti, kolesarski
poti ali na tirnicah;
3. da je vozilo parkirano na prehodu ceste čez železniško progo in na razdalji manj kot 15 m od najbližje železniške
tirnice;
4. da je vozilo parkirano na križišču in na razdalji manj
kot 15 m od najbližjega roba prečnega vozišča pred križiščem, razen če je drugače določeno s predpisano prometno
signalizacijo;
5. da parkirano vozilo ovira normalen promet vozil na
prometnem pasu, v predoru, podvozu, galeriji, na mostu,
viaduktu, nadvozu ali v križišču;
6. da je vozilo parkirano na označenem avtobusnem
postajališču. Zaradi vstopanja ali izstopanja potnikov je dovoljena ustavitev na postajališču, ki je zunaj vozišča, če s tem
ni oviran avtobusni promet;
7. da je vozilo parkirano na ozkem ali nepreglednem
delu ceste (v ovinku, pod vrhom klanca ipd.);
8. da je vozilo parkirano na delu ceste, kjer bi bil prost
prehod med ustavljenim oziroma parkiranim vozilom in neprekinjeno ločilno črto ali usmerjevalnim poljem na vozišču
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ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti
širok manj kot 3 m;
9. da je vozilo parkirano na mestu, na katerem bi vozilo
zakrivalo postavljeni prometni znak;
10. da je vozilo parkirano na vozišču ceste v ali zunaj
naselja;
11. da je vozilo parkirano na vseh prometnih in drugih
javnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil (otok za
pešce, pas za pešce ipd.) oziroma prometu tovrstnih vozil;
12. da je vozilo parkirano na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v promet že parkiranemu
vozilu ali onemogočilo dovoz na dvorišče stavbe, do garaže,
skladiščnega prostora ali drugega podobnega objekta ali do
zasebnega zemljišča. Dovoz na dvorišče, v objekt ali k objektu, pred katerim je prepovedana ustavitev ali parkiranje, mora
biti na vhodu označen s predpisanim prometnim znakom, če
pa so na vozišču pri vhodu označena parkirna mesta, pa tudi
s predpisano označbo na vozišču;
13. da je vozilo parkirano na označenem parkirnem
prostoru za invalide, razen za osebe iz četrtega odstavka
53. člena ZVCP;
14. da je vozilo parkirano na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom;
15. da je vozilo ovira dostop do priključka na vodovodno
omrežje (hidrant). Prepoved mora biti označena s predpisano
prometno signalizacijo;
16. da je vozilo parkirano v območju umirjenega prometa, razen kjer je izrecno dovoljeno s predpisano prometno
signalizacijo;
17. da je vozilo parkirano na kraju, kjer je to prepovedano s pravilnikom o prometni signalizaciji;
18. da parkirano vozilo ovira dostop do transformatorske postaje;
19. da parkirano vozilo ovira dostop komunalni službi
do prostora, določenega za odlaganje posod za zbiranje
odpadkov;
20. da je vozilo parkirano na območju, kjer je uporaba
ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z
javnim pozivom zaradi zimske službe, rednih vzdrževalnih
del, čiščenja, vzdrževanja prometne opreme in signalizacije,
javnih prireditev in podobno;
21. da je vozilo parkirano na zelenih površinah, otroškem ali drugem igrišču oziroma na javni prometni površini,
ki ni namenjena prometu vozil (otok za pešce, pas za pešce
in podobno).
(2) Vse stroške zavarovanja in odvoza nosi tisti, ki je
oviro povzročil. Če je ovira vozilo in ni mogoče ugotoviti, kdo
ga je pustil, mora stroške poravnati lastnik oziroma imetnik
pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da mu je bilo neupravičeno odvzeto.
19. člen
(pokvarjena, izločena ali poškodovana vozila)
(1) V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se pokvarjeno, izločeno ali poškodovano vozilo nahaja na javni
prometni površini ali drugih delih ceste ali na zemljišču ob
njej, namesti na tako vozilo pisno odredbo, s katero naloži
lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje
odredbe.
Če vozilo povzroča oviro na cesti, se mora odstraniti takoj, z drugih delov cest ali ob cesti pa najkasneje v 12 urah.
(2) Če lastnik ne odstrani vozila v času iz prejšnjega
odstavka, ga na njegove stroške odstrani pristojni izvajalec
rednega vzdrževanja cest. Pritožba zoper odredbo o odvozu vozila ne zadrži njene izvršbe. Po poteku treh mesecev
od odvoza vozila se vozilo lahko uniči. Stroški, povezani z
odvozom, hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo lastnika
vozila. Če lastnik vozila stroškov noče poravnati, se stroške,
povezane z odvozom, hrambo in uničenjem zapuščenega
vozila, izterja od lastnika zapuščenega vozila v skladu z
veljavno zakonodajo.
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(3) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika, krije stroške
odvoza, hrambe in uničenja zapuščenega vozila Občina Žirovnica.
20. člen
(zapuščena vozila)
(1) Na javni prometni površini, na zemljišču ob njej ali
na drugi javni površini je prepovedano odlagati zapuščena
vozila.
(2) V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se zapuščeno vozilo nahaja na javni prometni površini, na zemljišču
ob njej ali na drugi javni površini, namesti na zapuščeno
vozilo pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga
odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.
(3) V primeru, ko je vozilo po preteku roka še vedno na
javni prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni
površini, odredi nadzorni organ odvoz vozila in hrambo na
varovanem prostoru. Pritožba zoper odredbo o odstranitvi
vozila ne zadrži njene izvršbe. Stroški, povezani z odvozom,
hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo lastnika vozila.
(4) Če lastnik ne odstrani zapuščenega vozila v treh
dneh, ga na njegove stroške odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest. Nadzorni organ odredi odvoz vozila
na stroške proračuna Občine Žirovnica. Pritožba zoper odredbo o odvozu vozila ne zadrži njene izvršbe. Po treh mesecih se tako vozilo lahko uniči. Stroški, povezani z odvozom,
hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo lastnika vozila.
(5) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se lahko odredi takojšnji odvoz vozila, ki se nahaja na brežinah
oziroma strugi vodotoka ali drugih površinah, če po presoji
nadzornega organa predstavlja nevarnost za onesnaževanje
okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja.
(6) Če se na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno
vozilo očitno zavrženo in predstavlja manjšo ali neznatno
vrednost oziroma gre le še za ostanke vozila (deli vozila, vozilo je nepopolno, dotrajano ali poškodovano), se vozilo da v
razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek na podlagi odredbe,
ki jo izda nadzorni organ.
21. člen
(postopek odvoza vozila)
(1) Nadzorni organ ali izvajalec odvoza vozil mora vsako
vozilo, ki se ga namerava odpeljati, pred pričetkom odvoza
fotografirati in v zapisnik napisati kratek opis stanja vozila.
(2) Če voznik ali lastnik vozila želi odstraniti vozilo potem, ko je nadzorni organ že pozval pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, vozilo pa se še ni pričelo nalagati
na transportno vozilo oziroma je to oddaljeno manj kot 5 m
od vozila, za katerega je bil odrejen odvoz, mora voznik ali
lastnik plačati 25 odstotkov predpisane cene odvoza vozil.
(3) Če se je vozilo že pričelo nalagati na transportno
vozilo, vendar še ni naloženo (nameščene klešče na pnevmatiko ali nameščena gred na vozilo), mora voznik ali lastnik
vozila plačati 50 odstotkov predpisane cene odvoza vozil.
(4) Ko je vozilo naloženo na transportno vozilo (s pnevmatikami se dotakne prostora za nakladanje na transportnem
vozilu ali dvignjena gred), se šteje, da je odvoz vozila izvršen,
zato mora voznik ali lastnik vozila plačati 100 odstotkov predpisane cene odvoza vozil.
(5) Storilec prekrška mora stroške storitve odvoza poravnati na kraju prekrška z gotovino, če gotovine nima, pa po
poslani položnici v roku 7 dni od prejema. Izvajalec odvoza
ima pravico pridržati vozilo, ki je v postopku odstranjevanja
ali je bilo odstranjeno, dokler niso plačani stroški storitve.
(6) Če storilec prekrška storitev odvoza na kraju prekrška poravna z gotovino, mu mora izvajalec odvoza vozilo vrniti tudi v primeru, če je bilo vozilo že vkleščeno ali naloženo
na transportno vozilo.
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22. člen
(odvoz vozila)
(1) Odvoz in hrambo vozil izvaja javno komunalno podjetje ali pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki je
registriran za opravljanje take dejavnosti in jo za izvajanje
odvoza oziroma hrambe na podlagi javnega razpisa, razen
izrednega prevoza večjih vozil, pooblasti župan.
(2) Ceno za odvoz vozil določi na predlog izvajalca
župan z odredbo, razen za ceno izrednega prevoza večjih
vozil (tovorna vozila, avtobusi, bivalna vozila, večji kombiji
ipd.). Cena za izredni prevoz večjih vozil se zaračuna storilcu
prekrška po dejanskih stroških izvajalca tovrstnih odvozov
vozil.
(3) Z globo v višini 200.000 SIT (834,59 EUR) se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če
ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 60.000 SIT (250,38 EUR) se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.
23. člen
(hramba in vrnitev vozil)
(1) Odstranjeno vozilo se hrani na varovanem prostoru,
dokler lastnik ne prevzeme vozila, vendar največ 3 mesece
od odvoza vozila, pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku, pooblaščenem za odvoz vozil. Stroški, povezani z
odvozom, hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo lastnika
vozila. Vozilo se vrne lastniku ali vozniku na podlagi listine
ali drugega ustreznega dokazila, s katero dokazuje lastništvo
in po plačilu stroškov odvoza in hrambe ter globe, če gre za
prekršek tujca. Za vozila, ki niso prevzeta v 30 dneh od odvoza, se objavi javni razglas o odvozu vozil na oglasni deski
organa nadzora.
(2) Upravljalec prostora, na katerem se hrani zapuščena vozila, je dolžan zagotoviti celodnevno (24 ur) varovanje
prevzetih zapuščenih vozil pred poškodbami in tatvinami ter
škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.
(3) Pooblaščeni izvajalec odstranjevanja oziroma upravljalec varovanega prostora zapuščenih vozil morata voditi
evidenčno knjigo, ki vsebuje naslednje podatke: zapisnik o
stanju vozila, ki ga je izdelala pooblaščena uradna oseba,
fotografijo vozila, zapisnik o prevzemu vozila, podatke o znanem lastniku vozila ter stroške, povezane z odvozom.
(4) V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v 3 mesecih od odvoza vozila, se šteje, da je vozilo brez lastnika
in da je lastnik vozilo opustil. Lastninsko pravico na tem
vozilu pridobi Občina Žirovnica, ki vozilo lahko proda, če
je še v voznem stanju, iz kupnine pa se poravnajo stroški
odvoza in hrambe vozila. Če vozilo ni v voznem stanju, se
po poteku roka hrambe ekološko uniči po predpisih, ki veljajo
za to območje oziroma odda s strani države določenemu
koncesionarju za odvoz takih vozil. Izvajalec odvoza skupaj
z nadzornim organom po 3 mesecih komisijsko odpre tako
vozilo. O odpiranju se napiše poseben zapisnik, v katerem se
navedejo posebnosti, zaradi kasnejšega ugotavljanja storilca
prekrška.
(5) Izvajalec odvoza vozil mora nadzornemu organu
sporočiti podatke o prevzemniku vozila, najkasneje naslednji
delovni dan.
VII. PRISOTNOST ŽIVALI V PROMETU
24. člen
(gonjenje in vodenje živine ter drugih živali)
(1) Domače živali, ki lahko ogrožajo promet, so lahko na
cesti le v spremstvu osebe, ki jih varno vodi.
(2) Živali je prepovedano voditi iz vozila ali z vozilom.
(3) Jahači smejo uporabljati le poti za jahače. Vozišče
občinskih cest smejo uporabljati le, če je tako določeno s pro-
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metnim režimom na teh cestah. En vodič lahko vodi največ
tri vprežne ali jezdne živali v navezi.
(4) Gonjenje živali je treba organizirati tako, da jih gonič
goni v čredi; če je živali veliko, jih je treba razdeliti v posamezne skupine in med njimi pustiti dovolj prostora za druge
prometne udeležence, zlasti za motorna vozila, ki prehitevajo
čredo. Živali je treba voditi ali goniti tako, da drugi udeleženci v prometu niso ogroženi ali ovirani. Spremljati jih mora
primerno število goničev ali vodičev. Živali je treba goniti ali
voditi čim bliže desnemu robu vozišča, če je le mogoče, po
robu vozišča ali po bankini.
(5) Gonjenje, vodenje in počitek živali na pešpoteh in
kolesarskih poteh oziroma kolesarskih pasovih je prepovedano.
(6) Živali, ki so ob občinskih cestah, morajo biti pod
nadzorstvom ali zavarovane tako, da ne morejo priti na
občinsko cesto.
(7) Gonič ali vodič živali ali črede mora poskrbeti, da bo
žival ali čreda ponoči ali v pogojih slabe vidljivosti označena
spredaj in zadaj, čreda pa še ob strani, z lučmi ali svetlobnimi
odsevniki. Označbe morajo biti nameščene tako, da jih drugi
udeleženci v prometu, katerim so namenjene, pravočasno
opazijo.
(8) Jahač, gonič ali vodič živali mora poskrbeti, da bodo
prometne površine po gonjenju, vodenju ali jezdenju živali
ostale čiste vseh nesnag in da se ne povzroča škoda na
površinah, spremljajočih objektih ali rastlinskih kulturah. Če
živali onesnažijo javne prometne površine z iztrebki, jih mora
gonič, vodič ali jahač takoj očistiti.
(9) Z globo v višini 10.000 SIT (41,73 EUR) se kaznuje
za prekršek lastnika živali ali jahača, če ravna v nasprotju z
določbami tega člena.
25. člen
(promet vprežnih vozil)
(1) Promet vprežnih vozil je prepovedan na tistih površinah, kjer je to posebej označeno s prometnimi znaki.
(2) Vožnjo z vprego sme opravljati en voznik z največ
dvema paroma vprežne živine na zaprego.
(3) Voznik vprežnega vozila mora poskrbeti, da se vprežna žival opremi tako, da ne onesnažuje prometnih površin.
Če vprežna žival onesnaži javno površino, mora voznik poskrbeti za takojšnje očiščenje površine.
(4) Z globo v višini 10.000 SIT (41,73 EUR) se kaznuje
za prekršek voznika ali lastnika živali, če ravna v nasprotju
določbami tega člena.
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(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti zaradi prometne varnosti odstraniti ovire.
(3) Ograja ali živa meja v bližini križišča občinske ceste
v ravnini z drugo cesto, hišnim dovozom ali železniško progo
v ravnini (pregledni trikotnik) ali na notranjih straneh cestnih
krivin (pregledna berma) je lahko visoka največ 0,6 m in odmaknjena od roba ceste (bankine) najmanj 0,5 m.
(4) Občinski redar lahko odredi znižanje ograj ali živih mej, obrez dreves in znižanje in zožitev drugih ovir, če
tak ukrep narekuje nepreglednost ceste, križišča ali varnost
prometa. Če lastnik oziroma uporabnik zemljišča ovire ne
odstrani, jo na njegove stroške odstrani izvajalec vzdrževanja
občinskih cest.
(5) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojni organ v
skladu z zakonom. Lastnik oziroma uporabnik zemljišča v
polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je bila taka
omejitev uporabe zemljišča določena v soglasju pristojnega
organa o varovalnem pasu ceste.
(6) Z globo v višini 30.000 SIT (125,19 EUR) se kaznuje
za prekršek posameznika, če ravna v nasprotju z določbami
prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
(7) Z globo v višini 200.000 SIT(834,59 EUR) se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(8) Z globo 60.000 SIT (250,38 EUR) se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z določbami tega člena.
X. NADZOR
28. člen
(opravljanje nadzora)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o ureditvi prometa nadzira nadzorni organ.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(uporaba eura)

VIII. VARSTVO UDELEŽENCEV V PROMETU
26. člen
(Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu)
Za načrtovanje in uveljavljanje nalog na področju vzgoje in preventive v cestnem prometu je ustanovljen Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Žirovnica(v
nadaljevanju: SPV).
IX. DRUGI VARNOSTNI UKREPI
27. člen
(polje preglednosti)
(1) Da bi bil zagotovljen nemoten in varen promet, je v
bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto, hišnim
dovozom ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik)
ali na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma)
prepovedano saditi drevje, visoke poljske kulture, grmičevja,
postavljati predmete ali storiti karkoli drugega, kar bi zmanjševalo in oviralo preglednost občinske ceste ali železniške
proge (polje preglednosti).

(1) Določbe tega odloka, ki se nanašajo na euro, se
začnejo uporabljati z dnem začetka uporabe eura kot denarne enote Republike Slovenije.
(2) V določbah tega odloka, s katerimi se določajo prekrški, ki začnejo veljati in se uporabljati po uveljavitvi tega
odloka, vendar še pred začetkom uporabe eura kot denarne
enote Republike Slovenije, se globe določijo v tolarskih zneskih po dosedanjih predpisih.
(3) Globe, določene v tolarjih v skladu s prejšnjim odstavkom, se izrekajo do začetka uporabe eura kot denarne
enote Republike Slovenije.
(4) Način spremembe glob, določenih v tolarjih, v globe, določene v eurih, v predpisih, ki veljajo in se uporabljajo
na dan začetka uporabe eura kot denarne enote Republike
Slovenije, bodo določene s posebnim zakonom.
30. člen
(izdelava elaborata prometne ureditve)
Elaborat prometne ureditve v Občini Žirovnica mora biti
izdelan v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
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31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0034/2006
Breznica, dne 22. septembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na:
– lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), ki so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah,
naselij ali delov naselij v občini med seboj in so pomembne
za povezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije
– javne poti (s skrajšano oznako JP), ki so namenjene
povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo
predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo
določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in
poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece,
gonjače in podobno).

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest

3. člen
Merila, ki jih mora izpolnjevati občinska cesta, da je
kategorizirana kot lokalna cesta, so:
– zbirna prometna funkcija ceste: združevanje prometa
z javnih poti s ciljem njegovega združenega in neprekinjenega vodenja do cest enake ali višje kategorije
– širina vozišča in cestišča: najmanj en prometni pas
z razširitvami za izogibanje vozil, ki morajo biti zgrajene v
odvisnosti od pregledne razdalje, vendar ne na večji razdalji
od 500 m; širina enosmernega vozišča mora znašati najmanj
3 m, z obojestranskimi bankinami širine najmanj 0,50 m ali
pločniki, tako da znaša skupna širina cestišča najmanj 4 m
– utrjenost vozišča: v makadamski ali boljši izvedbi z
utrjenostjo vozišča za osne obremenitve najmanj 6 t.
Občinske ceste, ki ne izpolnjujejo meril za kategorizacijo med lokalne ceste, se kategorizirajo kot javne poti.

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

4. člen
Lokalne ceste med naselji v občini ter med naselji v
občini in naseljih v sosednjih občinah so:

4352.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 1., 4., 5., 9. člena Uredbe o
merilih za kategorizacijo javnih cest, 10. in 18. člena Statuta
Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01,
ter Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04) in 4. in 5. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99) je Občinski
svet Občine Žirovnica na 32. redni seji dne 21. septembra
2006 sprejel

zp.
št.
1
19

št.
ceste

cesta – opis

Križišče Moste Pod Aj150010 dno–Križišče Žirovnica
150040 Breznica–Vrba

št.
ods.

zač.
ods.

konec. dolžina
ods.
(m)
vrsta

OPIS

150011

C 637 R3 Ajdna–R3 Moste

150041

R3
C 638 Vrba

Breznica–R3

P 637
P 637

1055
1273

opis

nam.
upor.

LC

Lokalna
cesta

MP

LC

Lokalna
cesta

MP

Križišče Žirovnica–
132 150060 Breg–Piškovci

Lokalna
cesta
Lokalna
cesta

150061

C 637 R3 Moste–Piškovci

P 634

3406

LC

133 348030 Rodine–Hraše–Lesce

348031

C 638 R3 Rodine–Hraše

P 635

646

LC

konec
ods.

dolžina
(m)

vrsta

opis

nam.
upor.

P 150061

1111

JP

Javna pot

MP

ZBreg166

71

JP

Javna pot

MP

ZBreg156

84

JP

Javna pot

MP

ZBreg146

68

JP

Javna pot

MP

ZBreg136

53

JP

Javna pot

MP

MP
MP

*MP – je javna cesta, namenjena mešanemu prometu
Skupna dolžina lokalnih cest znaša 5.734 m ali 5,73 km.

5. člen

Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
zp.
št.

št.
ceste

2

650010

3

650010

4

650010

5

650010

6

650010

cesta–opis
nadvoz čez AC - križišče
Breg 66
nadvoz čez AC - križišče
Breg 66
nadvoz čez AC - križišče
Breg 66
nadvoz čez AC - križišče
Breg 66
nadvoz čez AC - križišče
Breg 66

št.
ods.

zač.
ods.

650011

O 150061

650013

O 150061

650014

O 150061

650015

O 150061

650016

O 150061

OPIS
Breg 66 -AC-nadvoz AC
Breg 163 - Breg
166
Breg 154 - Breg
156
Breg 143 - Breg
146
Breg 135 - Breg
136
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9
10
11
12
13

nadvoz čez AC - križišče
650010 Breg 66
nadvoz čez AC - križišče
650010 Breg 66
nadvoz čez AC - križišče
650010 Breg 66
650020 Breg križišče 66 - Breg 16
650020 Breg križišče 66 - Breg 16
650020 Breg križišče 66 - Breg 16
650020 Breg križišče 66 - Breg 16

14
15
16
17
18

650020
650020
650020
650020
650020

20

650030

21

650030

22

650030

23

650030

24

650030

25

650030

26

650030

27

650030

28

650030

29

650040

30

650040

31

650040

32

650040

33

650050

34

650050

35

650050

36

650050

37

650050

38

650050

39

650050

40

650050

41

650060

42

650060

43

650060

44

650060

7
8

Breg križišče 66 - Breg 16
Breg križišče 66 - Breg 16
Breg križišče 66 - Breg 16
Breg križišče 66 - Breg 16
Breg križišče 66 - Breg 16
Pod Ajdno - desni breg
Završnice- pregrada
Pod Ajdno - desni breg
Završnice- pregrada
Pod Ajdno - desni breg
Završnice- pregrada
Pod Ajdno - desni breg
Završnice- pregrada
Pod Ajdno - desni breg
Završnice- pregrada
Pod Ajdno - desni breg
Završnice- pregrada
Pod Ajdno - desni breg
Završnice- pregrada
Pod Ajdno - desni breg
Završnice- pregrada
Pod Ajdno - desni breg
Završnice- pregrada
Moste nad progo-podvoz
R3-nadvoz AC
Moste nad progo-podvoz
R3-nadvoz AC
Moste nad progo-podvoz
R3-nadvoz AC
Moste nad progo-podvoz
R3-nadvoz AC
Moste pod R3(Pintarič)Moste pod R3(frizer)
Moste pod R3(Pintarič)Moste pod R3(frizer)
Moste pod R3(Pintarič)Moste pod R3(frizer)
Moste pod R3(Pintarič)Moste pod R3(frizer)
Moste pod R3(Pintarič)Moste pod R3(frizer)
Moste pod R3(Pintarič)Moste pod R3(frizer)
Moste pod R3(Pintarič)Moste pod R3(frizer)
Moste pod R3(Pintarič)Moste pod R3(frizer)
Želez. prehod ŽirovnicaŽirovnica nad progo
Želez. prehod ŽirovnicaŽirovnica nad progo
Želez. prehod ŽirovnicaŽirovnica nad progo
Želez. prehod ŽirovnicaŽirovnica nad progo

Št.

650018

Breg114 križ. O 150061 Breg117
Breg 114križ.O 150061 P650011

650019
650021
650022
650023
650024

O 150061
O 150061
O 150061
O 150061
O 150061

650025
650026
650027
650028
650029

O 150061
O 150061
O 150061
O 150061
O 150061

650031

C 637

650032

O 650031

650033

O150011

650034

O 650033

650035

O 650033

650036

O 650033

650037

O 150011 Žel.most-Moste 58

650017

650038

C 637

650039

O 150011

650041

O 650039

650042

O 650039

650043

O 150011

650045

O 650043

650051

O 650043

650052

O 650043

650053

O 650043

650054

O 650043

650055

O 650043

650056

O 650043

650057

O 650043

650059

O 150061

650061

C 638

650062

C638

650063
650064

Breg 81- Breg 104
Breg 64 - Breg 88
Breg 59- Breg 62
Breg 52- Breg 55
Breg 45 - Breg 51
Breg 40 - ACR3(Selo)
Breg 39 - Breg 29
Breg26 -Breg 24a
Breg16 - Breg 12a
Breg18 - Breg 20b
R3 Ratibovec- R3
Potoki
Križ.RatibovecMoste 78
Moste 71b-Završn.
Jezer
Moste 65c - Moste 82
Moste 65a-Moste
66b
Križ.Lov.dom-Moste 69a

R3 - HE Moste
Moste 45-Moste
11o
Moste 11o - Moste 11
Moste 11o -Moste
11m
Moste 44- podvoz
R3- AC
podvoz R3-Matuhov most
Moste 17 -Moste
17d
Moste19d - Moste
19b
Moste 20 -Moste
31a
Moste 19- Moste
19 e
Moste 22 - Moste
25e
Moste 24 - Moste
27b
Moste 28 - Moste
39
nadvoz AC - Moste 35
Moste 1 - TVD
Partizan
R3 - žel.podvozR3

O650062 TVD Partizan -R3
C637

R3 - AC
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Stran

10395

ZBreg117

155

JP

Javna pot

MP

P650011

79

JP

Javna pot

MP

ZBreg104
ZBreg88
ZBreg62
ZBreg55
ZBreg51

147
154
122
110
132

JP
JP
JP
JP
JP

Javna pot
Javna pot
Javna pot
Javna pot
Javna pot

MP
MP
MP
MP
MP

P 637
ZBreg29
ZBreg24a
ZBreg12a
ZBreg20b

986
119
98
164
116

JP
JP
JP
JP
JP

Javna pot
Javna pot
Javna pot
Javna pot
Javna pot

MP
MP
MP
MP
MP

P 637

889

JP

Javna pot

MP

ZMoste78

168

JP

Javna pot

MP

Zjezero

2102

JP

Javna pot

MP

ZMoste82

533

JP

Javna pot

MP

ZMost66b

205

JP

Javna pot

MP

ZMost69a

174

JP

Javna pot

MP

ZMoste58

320

JP

Javna pot

MP

ZMoste81

452

JP

Javna pot

MP

ZMost11o

98

JP

Javna pot

MP

Z150010

211

JP

Javna pot

MP

ZMost11m

42

JP

Javna pot

MP

ZnadvAC

581

JP

Javna pot

MP

ZmostMat

151

JP

Javna pot

MP

ZMost17d

69

JP

Javna pot

MP

ZMost19d

57

JP

Javna pot

MP

P650043

311

JP

Javna pot

MP

ZMost19e

93

JP

Javna pot

MP

ZMost25e

116

JP

Javna pot

MP

P650053

123

JP

Javna pot

MP

ZMoste39

91

JP

Javna pot

MP

ZMoste35

287

JP

Javna pot

MP

P650062

251

JP

Javna pot

MP

P637

619

JP

Javna pot

MP

P637

117

JP

Javna pot

MP

ZAC

282

JP

Javna pot

MP

Stran
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71

Želez. prehod Žirovnica650060 Žirovnica nad progo
Želez. prehod Žirovnica650060 Žirovnica nad progo
Želez. prehod Žirovnica650060 Žirovnica nad progo
Želez. prehod Žirovnica650060 Žirovnica nad progo
Želez. prehod Žirovnica650060 Žirovnica nad progo
R3(pošta)- Reber650070 R3(znamenje)-Selo
R3(pošta)- Reber650070 R3(znamenje)-Selo
R3(pošta)- Reber650070 R3(znamenje)-Selo
R3(pošta)- Reber650070 R3(znamenje)-Selo
R3(pošta)- Reber650070 R3(znamenje)-Selo
R3(pošta)- Reber650070 R3(znamenje)-Selo
R3(pošta)- Reber650070 R3(znamenje)-Selo
R3(pošta)- Reber650070 R3(znamenje)-Selo
R3(pošta)- Reber650070 R3(znamenje)-Selo
R3 - Selo, Zabreznica
650080 (južno od R3)
R3 - Selo, Zabreznica
650080 (južno od R3)
R3 - Selo, Zabreznica
650080 (južno od R3)
R3 - Selo, Zabreznica
650080 (južno od R3)
R3 - Selo, Zabreznica
650080 (južno od R3)
R3 - Selo, Zabreznica
650080 (južno od R3)
R3 - Selo, Zabreznica
650080 (južno od R3)
R3 - Selo, Zabreznica
650080 (južno od R3)
R3 -Selo, Zabrezncia
650090 (severno od R3)
R3 -Selo, Zabrezncia
650090 (severno od R3)
R3 -Selo, Zabrezncia
650090 (severno od R3)
R3 -Selo, Zabrezncia
650090 (severno od R3)
R3 -Selo, Zabrezncia
650090 (severno od R3)

72

650100 R3 - Glenca

650101

C 638

73

650100 R3 - Glenca

650102

O 650101

74

650100 R3 - Glenca

650103

C 638

75

650100 R3 - Glenca

650104

O 650101

76

650100 R3 - Glenca

650105

O 650101

77

650100 R3 - Glenca

650106

O 650105

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

650065
650066

C638

R3- Žirovnica 102
Žirovn.99a - ŽiO650065 rov.108

650067

C638

650068

C638

650069
650071
650072
650073
650074
650075
650076
650077
650078
650079

R3 - Žirovnica 107
R3 - Žirovnica
113a

O 650062 Žirovnica 82-R3
R3-Žirov.21-ŽiC 638
rov.33
R3(znamen)C 638
Žir.54-Žir13
Žirovnica52-ŽirovO 650072 nica45
Žirovnica21O 650071 Žirov.44a
Žirovnica17-ŽirovO 650071 nica38
Žirovnica21-ŽirovO 650071 nica27
C 638

R3-Selo 6a

O 650077 Selo 5a-Selo7a
Žirovn.40-ŽirovniO 650074 ca45

ZŽir102

438

JP

Javna pot

MP

ZŽir108

41

JP

Javna pot

MP

ZŽir107

93

JP

Javna pot

MP

Zžir113a

94

JP

Javna pot

MP

P637

89

JP

Javna pot

MP

ZŽir33

642

JP

Javna pot

MP

P650071

187

JP

Javna pot

MP

ZŽir45

164

JP

Javna pot

MP

ZŽir44a

339

JP

Javna pot

MP

P650074

49

JP

Javna pot

MP

ZŽir27

128

JP

Javna pot

MP

ZSelo6a

137

JP

Javna pot

MP

ZSelo7a

74

JP

Javna pot

MP

ZŽir45

22

JP

Javna pot

MP

ZSelo12f

122

JP

Javna pot

MP

P637

679

JP

Javna pot

MP

650081

C 638

650082

C 638

R3 - Selo12f
R3-žel.prehodR3(Vrba)

650083

C 638

R3-Selo20a

ZSelo20a

103

JP

Javna pot

MP

650084

C 638

R3-Selo40

ZSelo40

102

JP

Javna pot

MP

650085

C 638

R3-Zabreznica1d

ZZabr1d

89

JP

Javna pot

MP

650086

C 638

R3-Zabreznica3c

ZZabr3c

112

JP

Javna pot

MP

650087

C 638

ZZabr7d

139

JP

Javna pot

MP

650088

C 638

R3-Zabreznica7d
R3-žel.prehod
Vrba

P650182

1018

JP

Javna pot

MP

650091

C 638

P650093

292

JP

Javna pot

MP

650092

C 638

P650091

162

JP

Javna pot

MP

650093

O 650092

Ztenis

65

JP

Javna pot

MP

650094

O 650091

P650095

372

JP

Javna pot

MP

650095

C 638

ZZabrz33

518

JP

Javna pot

MP

P650095

299

JP

Javna pot

MP

ZZabr54

66

JP

Javna pot

MP

P650101

177

JP

Javna pot

MP

ZZabr53a

96

JP

Javna pot

MP

ZZabr50j

347

JP

Javna pot

MP

P650112

67

JP

Javna pot

MP

R3-Selo 31
R3-Selo32-Selo21a
Selo 32-tenis
dvorana
Selo31a-Zabreznica41
R3-Zabr37Zabr41-Zabr33
R3(Zabr57)-Zabrez30
Zabrez57-Zabrez54
R3-Zabrez58-Zbrez62
Zabrez49a-Zabr53a
Zabrez 44b-Zabr
50j
Zabr53e(Glenc)Zabrez32
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650113

O 650111 Brez37a-Brez12a

P650114

152

JP

Javna pot

MP

650114

O 650113 Brez12a-Brez56a

ZBrez56a

222

JP

Javna pot

MP

650115

O 650111 Brez38 -Brez41

ZBrez41

66

JP

Javna pot

MP

650116

O 650111 Brez44 -Brez48

ZBrez48

57

JP

Javna pot

MP

650117

O 650111 Brez52-Brez49

ZBrez49

88

JP

Javna pot

MP

650118

O 650111 Brez54-Brez55

ZBrez55

41

JP

Javna pot

MP

650119

O 650112 Brez32-Brez60a
R3(Brez6a)C 638
R3(Doslov26)

ZBrez60a

132

JP

Javna pot

MP

P638

1033

JP

Javna pot

MP

ZBrez22

137

JP

Javna pot

MP

P650122

162

JP

Javna pot

MP

650125

O 650122 Brez14a-Brez22
R3-kapelica DoC 638
slovče
Dosl12O 650122 Dosl15(Finžgar)

ZDosl15

79

JP

Javna pot

MP

650126

O 650122 Dosl14-Dosl16

ZDosl16

85

JP

Javna pot

MP

650127

O 650122 Dosl18 -Dosl22

ZDosl22

34

JP

Javna pot

MP

650128

47

JP

Javna pot

MP

79

JP

Javna pot

MP

169

JP

Javna pot

MP

247

JP

Javna pot

MP

71

JP

Javna pot

MP

70

JP

Javna pot

MP

21

JP

Javna pot

MP

621
81

JP
JP

Javna pot
Javna pot

MP
MP

176

JP

Javna pot

MP

92

JP

Javna pot

MP

104

JP

Javna pot

MP

133

JP

Javna pot

MP

650161

O 650122 Dosl25-Dosl25b
ZDosl25b
R3(transform)C 638
Smokuč1f
ZSmok1f
Smok22-Smok36O 650133 Smok33
P650133
R3(korit)-Smok27C 638
Smok31
ZSmok31
Smok27O 650133 Smok28(rob asf)
ZSmok28
R3(Smokuč 41)C 638
Smokuč36
P650132
Smok28-meja z
O 650134 Agr.skup.
M AS
R3(Smokuč14)-ceC 638
sarska
P650251
O 650141 Smok16a-Smok19 ZSmok19
Smok17e -SmoO 650141 k17g
ZSmok17g
Smok17e-SmoO 650143 k42g
ZSmok42g
R3(gasilni)-SmoC 638
k44a
ZSmok44a
R3(Smok48a)C 638
Smok52
ZSmok52
R3(noviSmok)C 638
R3(Rodine)
P638

979

JP

Javna pot

MP

650162

O 650161 Smok56-Smok63

ZSmok63

157

JP

Javna pot

MP

650163

O 650161 Smok70-Smok109
Rod36(igrišče)O 650161 Rod27

ZSmok109

323

JP

Javna pot

MP

P650161

205

JP

Javna pot

MP

P650171

179

JP

Javna pot

MP

94
95

650130 R3 -Smokuč (severno)

650131

96

650130 R3 -Smokuč (severno)

650132

97

650130 R3 -Smokuč (severno)

650133

98

650130 R3 -Smokuč (severno)

650134

99

650130 R3 -Smokuč (severno)

650135

100 650130 R3 -Smokuč (severno)

650136

101 650140 R3 - Smokuč (južno)
102 650140 R3 - Smokuč (južno)

650141
650142

103 650140 R3 - Smokuč (južno)

650143

104 650140 R3 - Smokuč (južno)

650144

105 650150 R3 - Smokuč (vzhodno)

650151

106 650150 R3 - Smokuč (vzhodno)
R3 - novi Smokuč-Rodi107 650160 ne-R3
R3 - novi Smokuč-Rodi108 650160 ne-R3
R3 - novi Smokuč-Rodi109 650160 ne-R3
Rodine (igiršče) - R3
110 650170 - Rodine (Reber)
Rodine (igiršče) - R3
111 650170 - Rodine (Reber)

650152

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

10397

650112

650107

80

Stran

Zbarez50L-ZaO 650105 br44c
R3(Planika)C 638
Brez60
Brez37-Brez32aO 650111 Brez29

650100 R3 - Glenca
R3 -Breznica nad poko650110 pališčem
R3 -Breznica nad poko650110 pališčem
R3 -Breznica nad poko650110 pališčem
R3 -Breznica nad poko650110 pališčem
R3 -Breznica nad poko650110 pališčem
R3 -Breznica nad poko650110 pališčem
R3 -Breznica nad poko650110 pališčem
R3 -Breznica nad poko650110 pališčem
R3 -Breznica nad poko650110 pališčem
R3 -Breznica -Doslovče
650120 -R3
R3 -Breznica -Doslovče
650120 -R3
R3 -Breznica -Doslovče
650120 -R3
R3 -Breznica -Doslovče
650120 -R3
R3 -Breznica -Doslovče
650120 -R3
R3 -Breznica -Doslovče
650120 -R3
R3 -Breznica -Doslovče
650120 -R3

79
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650111

650122
650123
650124

650171
650172

C 638

R3(zid)-Rod32a

ZZabr44c

102

JP

Javna pot

MP

ZBrez60

411

JP

Javna pot

MP

P650111

334

JP

Javna pot

MP

Stran

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

10398 /
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Rodine (igiršče) - R3
650170 - Rodine (Reber)
Rodine (igiršče) - R3
650170 - Rodine (Reber)
Rodine (igiršče) - R3
650170 - Rodine (Reber)
Rodine (igiršče) - R3
650170 - Rodine (Reber)
Rodine (igiršče) - R3
650170 - Rodine (Reber)
Eko otok pred Vrbo-Vrba
650180 -R3 (Vrba)
Eko otok pred Vrbo-Vrba
650180 -R3 (Vrba)
Eko otok pred Vrbo-Vrba
650180 -R3 (Vrba)
Eko otok pred Vrbo-Vrba
650180 -R3 (Vrba)
Eko otok pred Vrbo-Vrba
650180 -R3 (Vrba)
Eko otok pred Vrbo-Vrba
650180 -R3 (Vrba)
Eko otok pred Vrbo-Vrba
650180 -R3 (Vrba)
R3 (Vrba) -nadvoz AC650190 želez.prehod
Cesarska-Doslovče -Stu650250 denčice-AC Breg -Golf
Cesarska-Doslovče -Stu650250 denčice-AC Breg -Golf
Cesarska-Doslovče -Stu650250 denčice-AC Breg -Golf
Cesarska-Doslovče -Stu650250 denčice-AC Breg -Golf
Cesarska-Doslovče -Stu650250 denčice-AC Breg -Golf
Cesarska-Doslovče -Stu650250 denčice-AC Breg -Golf
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650173

O 650161 Rod45 -Rod76

ZRod76

219

JP

Javna pot

MP

650174

ZRod55

131

JP

Javna pot

MP

650175

O 650173 Rod51-Rod55
Rod19O 650161 Rod23b(rob asf)

ZRod23b

259

JP

Javna pot

MP

650176

O 650175 Rod22-Rod60

ZRod60

144

JP

Javna pot

MP

650177

ZRod17e

81

JP

Javna pot

MP

P650182

428

JP

Javna pot

MP

650182

O 650161 Rod13-Rod17e
Vrba(ekootok)O 150041 Vrba 9
R3(Vrba)-želpreC 637
hod-lipa

P150041

637

JP

Javna pot

MP

650183

O 650041 Vrba31-lipa

P650182

147

JP

Javna pot

MP

650185

O 650182 Vrba 15a-Vrba16b
Vrba 15-Vrba sušilO 650185 nica
Vrba sušilnicaO 650186 Vrba18

ZVrba16b

129

JP

Javna pot

MP

P650181

83

JP

Javna pot

MP

ZVrba18

50

JP

Javna pot

MP

O150041 lipa-Vrba 26
R3(Vrba)-nadv.
C 637
AC-žel.pr
R3(mlekarna)-meC 638
jaRadovl
R3(APDosl)-VaržeC 637
ti-Cesa
Cesarska-StudenO 650251 čice
Sr.polje ob ACO 650011 ž.prehod
MejRadovl-GolfC 209
ž.prehod
Mej Radovl-Vrba
C 209
39

P650183

21

JP

Javna pot

MP

P650255

435

JP

Javna pot

MP

P348010

3078

JP

Javna pot

MP

P650251

580

JP

Javna pot

MP

P848930

800

JP

Javna pot

MP

P650255

2153

JP

Javna pot

MP

P650254

2847

JP

Javna pot

MP

ZVrba39

842

JP

Javna pot

MP

650181

650186
650187
650188
650191
650251
650252
650253
650254
650255
650256

Skupna dolžina javnih poti znaša 40.032 m ali 40,03 km.
Skupna dolžina vseh občinskih cest znaša 45.766 m ali 45,77 km.

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97), pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za
ceste št. 37162-2/2006 z dne 14. 7. 2006.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 81/01), Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 109/01), Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 37/02).
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0009/06
Žirovnica, dne 22. septembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

4353.

Odlok o koncesiji za graditev obstoječih
žičniških naprav na Zelenici

Na podlagi 76. člena Zakona o žičniških napravah za
prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljevanju: ZŽNPO) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS,
št. 23/99, 71/01, 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list
RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 32. seji
dne 21. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o koncesiji za graditev obstoječih žičniških
naprav na Zelenici
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se
podeli koncesija za graditev žičniških naprav – vlečnic »Triangel«, »Plana« in »Ciciban« za prevoz oseb na smučišču
na Zelenici, za katere je ob uveljavitvi ZŽNPO imel lastnik
veljavno obratovalno dovoljenje (v nadaljevanju: žičniške
naprave).
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Prevoz oseb po žičniških napravah, ki so predmet koncesije po tem odloku, ni gospodarska javna služba.
2. člen
(lokacija žičniških naprav)
Žičniške naprave ležijo na zemljišču s parc. št. 1667/1,
k.o. Doslovče.
3. člen
(značilnosti žičniških naprav)
Žičniška naprava »Triangel« je naprava za prevoz oseb
z naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: enoosebna vlečnica,
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna,
– vodilo: jeklena vrv,
– dolžina proge: 483 m,
– pogon: električni,
– višinska razlika: 131 m,
– zmogljivost: 320 oseb na uro,
– številka obratovalnega dovoljenja 2672-61/2005-30006110, z veljavnostjo do 1. 12. 2007.
Žičniška naprava »Plana« je naprava za prevoz oseb z
naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica,
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna,
– vodilo: jeklena vrv,
– dolžina proge: 434 m,
– pogon: električni,
– višinska razlika: 66 m,
– zmogljivost: 900 oseb na uro,
– številka obratovalnega dovoljenja 351-180/2003-2, z
veljavnostjo do 9. 10. 2008.
Žičniška naprava »Ciciban« je naprava za prevoz oseb
z naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: enoosebna vlečnica,
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna,
– vodilo: jeklena vrv,
– dolžina proge: 160 m,
– pogon: električni,
– višinska razlika: 28 m,
– zmogljivost: 360 oseb na uro,
– številka obratovalnega dovoljenja 351-180/2003-2, z
veljavnostjo do 9. 10. 2008.
4. člen
(način podelitve)
Na podlagi drugega odstavka 76. člena ZŽNPO se koncesija podeli brez javnega razpisa.
Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli, na podlagi
vloge iz tretjega odstavka 76. člena ZŽNPO, lastniku žičniških naprav z upravno odločbo, ki jo izda pristojni organ
Občine Žirovnica.
5. člen
(pogoji za koncesionarja)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške
dejavnosti,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge
obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka,
– da ima opravljen strokovno tehnični pregled žičniških
naprav,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne
tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
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6. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se za žičniške naprave podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
7. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za dobo 15 let.
Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša,
vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena
koncesijska pogodba. Koncesionar mora predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka tega člena vložiti najmanj šest
mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila pridobljena
koncesija. Koncesija se podaljša, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičniških naprav mogoče pričakovati, da
bodo žičniške naprave varno obratovale v času podaljšanja
koncesije. Trajanje koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda
pristojni organ Občine Žirovnica.
Koncesija se v času podaljšanega trajanja izvaja pod
pogoji koncesijske pogodbe, o čemer se sklene aneks h
koncesijski pogodbi.
8. člen
(obveznosti koncesionarja v zvezi z obratovanjem)
Žičniške naprave morajo obratovati in biti vzdrževane v
skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
9. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugo osebo
samo s soglasjem Občinskega sveta Občine Žirovnica.
10. člen
(prenehanje koncesije)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– zaradi stečaja koncesionarja,
– z odvzemom koncesije.
11. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa koncesije, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– iz drugih razlogov, skladno s pravili pogodbenega
prava.
12. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent z odločbo odvzame koncesijo za posamezno ali za vse žičniške naprave iz 1. člena tega odloka, če:
– koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami
pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičniške
naprave in njihovo obratovanje;
– za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičniške
naprave, pa se koncesionar in koncedent ne dogovorita
drugače;
– je v skladu z ZŽNPO ugotovljena na isti lokaciji potreba po daljši žičniški napravi ali napravi z večjo zmogljivostjo,
koncesionar obstoječih žičniških naprav pa v skladu z do-
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ločbami zakona o koncesiji za graditev žičniške naprave ne
pridobi koncesije za tako večjo oziroma zmogljivejšo napravo
v šestih mesecih po dokončnosti odločbe o ugotovitvi take
potrebe po žičniški napravi, ki jo izda pristojni organ (minister,
pristojen za promet, ali pristojni organ lokalne skupnosti).
V primeru iz zadnje alineje prejšnjega odstavka ima
koncesionar pravico do odškodnine, ki obsega vso škodo, ki
mu je nastala zaradi odvzema koncesije, vključno z morebitnimi stroški, ki jih ima z razgraditvijo žičniške naprave.
Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe
o odvzemu koncesije.
13. člen
(odstranitev žičniških naprav)
Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti žičniške naprave in vse objekte, ki jo sestavljajo, razen če se s koncedentom ne dogovorita drugače.
Odstranitev obsega razgraditev žičniških naprav, odstranitev objektov in naprav koncesije ter vzpostavitev prvotnega stanja na zemljišču iz 2. člena tega odloka.
Odstranitev žičniških naprav se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
14. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 376-0001/2006
Žirovnica, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

4354.

Sklep o delnem povračilu stroškov za
organiziranje in financiranje volilne kampanje
v Občini Žirovnica

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 18. člena Statuta Občine
Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG,
št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet
Občine Žirovnica na 32. seji dne 21. 9. 2006 sprejel

SKLEP
o delnem povračilu stroškov za organiziranje
in financiranje volilne kampanje
v Občini Žirovnica
1. člen
Organizatorji volilne kampanje za volitve članov Občinskega sveta Občine Žirovnica in katerim listam so pripadli
mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni
glas volilnega upravičenca.
2. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini
40 tolarjev za dobljeni glas.
Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje kandidatoma za župana za volitve, ki na tem
glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 20 tolarjev za
dobljeni glas na ponovnem glasovanju.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v Občinski svet občine Žirovnica ali za volitve župana,
se na podlagi vložene zahteve delno povrnejo stroški za organiziranje in financiranje volilne kampanje iz sredstev proračuna Občine Žirovnica v roku 60 dni po izvedenih volitvah.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0002/2006
Žirovnica, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

ZAGORJE OB SAVI
4355.

Odlok o urejanju javne razsvetljave na
območju Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/02
– prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Zagorje
ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 30. redni
seji dne 21. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o urejanju javne razsvetljave na območju
Občine Zagorje ob Savi
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok ureja na območju Občine Zagorje ob Savi
(v nadaljnjem besedilu: Občina) način opravljanja izbirne
gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave (v nadaljnjem besedilu: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo
prostorsko razporeditev,
– načela za urejanje sistema javne razsvetljave,
– pravice in obveznosti izvajalca javne službe rednega
vzdrževanja,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– lastništvo objektov in naprav,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– sankcije za prekrške.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
Dejavnost javne službe rednega vzdrževanja javne
razsvetljave v skladu z veljavnim Odlokom o gospodarskih
javnih službah v Občini Zagorje ob Savi opravlja na celotnem
območju občine KOP, Javno komunalno podjetje Zagorje ob
Savi d.o.o. (v nadaljevanjem besedilu: izvajalec).
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Javno dobrino javne razsvetljave zagotavlja na celotnem območju občine Občina Zagorje ob Savi (v nadaljevanjem besedilu: občina).

Obstoječa osvetlitev, ki je ob državnih cestah izven naselja in jo vzdržuje občina se ustrezno uredi glede na pogoje
za prenos in v celoti prenese na Republiko Slovenijo.

3. člen
Občina določa:
– vrsto, način in obseg dela rednega vzdrževanja,
– količino, kvaliteto ter proizvajalca uporabljenega materiala in naprav,
– potrebne zamenjave, spremembe in prenove si
stema,
– širitve in dograditve omrežja ter
– ostale naloge iz pristojnosti občine.

7. člen
Obseg javne službe iz 5. člena tega odloka je določen v
vsakokratnem proračunu občine za tekoče leto.

III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE
IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
4. člen
S sistemom javne razsvetljave se zagotavlja:
– splošna varnost na javnih površinah in v okolici javnih
objektov,
– preprečevanje kraj in vandalizma na javnih površinah
ter javnih objektih,
– večja prometna varnost na občinskih in državnih cestah v naselju,
– lepši videz naselij v prazničnem času.
5. člen
Javna dobrina javne službe se zagotavlja na vseh javnih
površinah na območju občine, in sicer:
– osvetlitev kategoriziranih občinskih cest v naseljih,
pločnikov, prehodov za pešce, podhodov, podvozov, nadvozov, mostov in podobnih objektov na kategoriziranih občinskih cestah v naseljih,
– osvetlitev ob državnih cestah v naseljih,
– osvetlitev kritičnih mest na šolskih poteh,
– osvetlitev avtobusnih postajališč in javnih parkirišč,
– osvetlitev javnih zelenih površin: javni parki, nasadi,
drevoredi, sprehajališča, zelenice, ribniki,
– osvetlitev pokopališč in ostalih pokopališčnih objektov,
– osvetlitev javnih rekreacijskih površin: otroška igrišča,
športna igrišča, kopališča, zemljišča za stalne in občasne
športne in druge javne prireditve,
– osvetlitev površin ob javnih objektih, ki so namenjeni
večjemu številu uporabnikov: šole, zdravstvene ustanove,
tržnice in drugi javni objekti,
– osvetlitev pročelij javnih objektov,
– ambientna in okrasna osvetlitev javnih površin (parki,
fontane, vodometi in podobno) in
– praznične ter novoletne okrasitve naselij.
Svetlobno-signalne naprave in objekti (svetlobni prometni znaki, semaforji in ostala svetlobna prometna signalizacija
ter oprema) na občinskih cestah in državnih cestah v naselju
se štejejo kot javna razsvetljava.
6. člen
Izjemoma se lahko izvede osvetlitev javnih občinskih
in državnih cest izven naselja ter ostalih površin in objektov
ter naprav iz 5. člena tega odloka, ki so izven naselja, če to
terja utemeljen razlog za povečanje prometne ali splošne
varnosti.
Če Republika Slovenija oziroma upravljavec državnih
cest zavrne predlog za ureditev nove osvetlitve državne
ceste izven naselja, ki ga predlaga občina, lahko, če to terja
utemeljen razlog za povečanje prometne ali splošne varnosti,
takšno izvedbo v celoti financira in vzdržuje občina. Izvedba mora biti predhodno odobrena in usklajena z Republiko
Slovenijo. Sofinanciranje izvedbe ali vzdrževanja se uredi z
ustrezno pogodbo med občino in Republiko Slovenijo.

8. člen
Osvetlitev kategoriziranih občinskih cest ter cestnih
objektov je vsakodnevna in je odvisna od dolžine dneva.
Osvetlitev se začne pri dnevni svetlobi, ki ni več zadostna
za ustrezno zaznavo pešcev in ovir v prometu, konča pa se
pri dnevni svetlobi, ki že omogoča primerno vidnost pešca
in ovir.
Osvetlitev javnih zelenih površin je vsakodnevna in je
odvisna od obsega osvetlitve ter dolžine dneva.
Osvetlitev rekreacijskih površin se izvaja deloma na
nivoju, ki omogoča njihovo normalno uporabo za rekreacijske
namene in deloma na nivoju, ki varuje površino v nočnem
času.
Osvetlitev pročelij stavb v lasti občine je odvisna od
obsega osvetlitve in časa trajanja osvetlitve.
Ambientna osvetlitev (parki, fontane, vodometi in podobno) je odvisna od obsega osvetlitve, funkcije osvetlitve v
prostoru in časa trajanja osvetlitve.
Osvetlitev v času novoletnega in drugega praznovanja
je odvisna od obsega osvetlitve in časa trajanja osvetlitve.
Čas trajanja, način osvetlitve, moč osvetlitve, vir napajanja in ostale tehnične elemente za osvetlitve iz 5. člena tega
odloka določi občina.
IV. NAČELA PRI UREJANJU SISTEMA JAVNE
RAZSVETLJAVE
9. člen
Pri vzdrževanju, modernizaciji in novi gradnji sistema
javne razsvetljave je potrebno upoštevati naslednja načela:
– uporaba kvalitetnih materialov in naprav z dolgo življenjsko dobo in enostavnim vzdrževanjem ter vgradnjo,
– uporaba naprav z visokim izkoristkom električne energije in svetlobnega toka,
– uporaba usmerjenih svetilk, ki onemogočajo bleščanje
v stanovanjske objekte in preprečujejo sevanje svetlobe v
nebo,
– osvetlitev pročelij javnih objektov, cerkva, spomenikov, obeležij in drugih podobnih objektov mora biti v nočnem
času reducirana na minimum (na nivo varovanja), razen v
času praznovanj in novoletnih okrasitev,
– uporaba varčnih sijalk in svetilk z velikim svetlobnim
izkoristkom,
– dotrajane svetilke postopoma zamenjavati z novimi
sodobnimi,
– zamenjati svetilke, ki so glede na svojo električno moč
neprimerne za svojo funkcijo,
– čim manjše število različnih tipov in izvedb cestnih,
uličnih ter parkovnih svetilk,
– čim manjše število različnih tipov in izvedb drogov,
– vgrajevati napajalne vode v zemljo,
– prižigališča urejati izven transformatorskih postaj,
– upoštevati napredek pri proizvodnji in uporabi sodobnih materialov ter naprav.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE
SLUŽBE REDNEGA VZDRŽEVANJA
10. člen
Sistem javne razsvetljave po tem odloku predstavljajo
naslednji elementi:
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– drog, svetilka, sijalka, temelj,
– omrežje z razvodi in napeljavo javne razsvetljave,
– svetlobno-signalne naprave in objekti (svetlobni prometni znaki, semaforji in ostala svetlobna prometna signalizacija ter oprema) na občinskih cestah in državnih cestah v
naselju,
– objekti in naprave za upravljanje sistema javne razsvetljave – prižigališča, nadzorni center in podobno ter
– ostali elementi, ki so potrebni za delovanje osvetlitev
iz 5. člena tega odloka in niso v zasebni lasti.

– električarska dela, povezana z delovanjem naprav
javne razsvetljave,
– druga dela, ki jih določi občina.

11. člen
Občina pripravi vsakoletni plan vzdrževanja kolektivnih
objektov, lokalnih cest in javne razsvetljave, ki ga na predlog
župana sprejme Občinski svet občine Zagorje ob Savi.
Glede na Plan vzdrževanja kolektivnih objektov, lokalnih cest in javne razsvetljave se izdela Izvedbeni program
vzdrževanja kolektivnih objektov, lokalnih cest in javne razsvetljave.
Izvajalec javne službe rednega vzdrževanja javne razsvetljave pripravi v sodelovanju z občino izvedbeni del za
javno razsvetljavo.
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno z Izvedbenim programom vzdrževanja kolektivnih objektov, lokalnih
cest in javne razsvetljave.
Izvajalec mora vsako leto, najkasneje do konca marca,
poslati občini poročilo o izvedbi proračuna za javno službo
za preteklo leto.

15. člen
Izvajalec je pri izvajanju del na skupnih objektih z
omrežjem za distribucijo električne energije dolžan upoštevati varnostna navodila operaterja omrežja za distribucijo
električne energije na območju občine.

12. člen
Izvajalec mora voditi evidenco – kataster o objektih
gospodarske infrastrukture javne službe, in sicer o:
– vrsti objekta,
– lokaciji,
– tehničnih lastnostih,
– številu,
– lastništvu.
Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa. Vse spremembe v sistemu javne razsvetljave
je potrebno sprotno voditi in vpisovati v kataster ter spremembe najmanj štirikrat letno sporočati občini.
Občina določi obseg in način vodenja katastra, obliko
računalniškega zapisa katastra, obseg in način poročanja
sprememb ter ostale lastnosti katastra, ki ga vodi izvajalec.
13. člen
Izvajalec je dolžan opraviti naslednja dela in zamenjave, ki so potrebne za zagotavljanje nemotenega, varnega in
brezhibnega delovanja javne razsvetljave:
– zamenjava svetilk, dušilk in sijalk,
– zamenjava drogov javne razsvetljave,
– popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za
javno razsvetljavo,
– čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov
javne razsvetljave,
– opravljati nadzor nad stanjem drogov, svetilk in sijalk
na terenu,
– nabavljati žarnice in drugi potrebni material,
– redno vzdrževati prižigališča, nadzorne in krmilne naprave, napeljavo in razvode javne razsvetljave.
– intervencijska dela na objektih in napravah javne razsvetljave,
– izvedba novoletne in drugih prazničnih okrasitev po
naročilu občine,

14. člen
Izvajalec lahko opravi določeno delo ali zamenjavo elementa, če je predhodno potrjeno s strani občine. Občina
naroča in potrjuje dela preko spletnega računalniškega programa oziroma drugih načinov javnega naročanja.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNIH
DOBRIN – STORITEV
16. člen
Uporabniki storitev javne službe so občani in vsi drugi,
ki so na območju občine.
17. člen
Prepovedano je:
– poškodovati drogove svetilk,
– poškodovati svetilke ali sijalke,
– posegati v napeljave javne razsvetljave,
– napajati iz omrežja javne razsvetljave naprave, ki niso
javna razsvetljava,
– nameščati na drogove javne razsvetljave naprave in
objekte, ki niso javna razsvetljava,
– lepiti plakate na drogove javne razsvetljave,
– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini javne
razsvetljave,
– onemogočati dostop do drogov javne razsvetljave in
– kakorkoli drugače ogrožati ali poškodovati elemente
javne razsvetljave.
18. člen
Ambientna osvetlitev objektov s sistemom javne razsvetljave za pročelja javnih objektov, cerkva, spomenikov,
obeležij in drugih podobnih objektov je dovoljena samo s
pisnim soglasjem občine.
Na drogove javne razsvetljave je dovoljeno nameščati
razne naprave in objekte samo s pisnim soglasjem občine.
Osvetlitev s sistemom javne razsvetljave za objekte,
površine in naprave, ki niso določene v 5. členu tega odloka,
je dovoljena samo s pisnim soglasjem občine.
19. člen
Kakršnokoli poseganje v objekte in naprave javne službe je, razen izvajalcu, dovoljeno samo s soglasjem občine.
20. člen
Oseba, ki je povzročila škodo, je dolžna poravnati vse
stroške za odpravo škode in vse ostale stroške v zvezi z
povzročeno škodo na podlagi izstavljenega računa občine
ali izvajalca.
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VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
21. člen
Javna služba se financira iz proračuna občine.
22. člen
Občina zagotovi izvajalcu za opravljeno storitev javne službe sredstva iz proračuna ob upoštevanju veljavnih
tehničnih in drugih standardov ter normativov, na podlagi
določil tega odloka in vsakoletnega programa izvajanja javne
službe.
VIII. LASTNIŠTVO OBJEKTOV IN NAPRAV
23. člen
Objekti in naprave sistema javne razsvetljave, razen
tistih, ki so v skupni rabi z operaterjem omrežja za distribucijo
električne energije ali v njegovi lasti, so v lasti občine.
Osvetlitev, ki je financirana z zasebnimi viri, se lahko
pogodbeno prenese na občino z upoštevanjem naslednjih
pogojev:
– javna korist osvetlitve,
– brezplačen prenos,
– izdelana tehnična oziroma projektna dokumentacija in
pridobljena vsa dovoljenja za gradnjo in uporabo ter služnosti
za zemljišča,
– tehnična brezhibnost in dobro stanje naprav ter napeljav,
– uporaba kvalitetnih materialov in naprav,
– samostojno odjemno mesto s števcem električne
energije in prižigališčem,
– ostali pogoji občine.
Prenos osvetlitve iz drugega odstavka tega člena se
mora urediti s pogodbo, v kateri se določijo obveznosti vzdrževanja in plačevanja omrežnine ter tokovine.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
24. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
Občina Zagorje ob Savi.
X. SANKCIJE ZA PREKRŠKE
25. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec, če:
– ravna v nasprotju z 11. členom,
– ravna v nasprotju z 12. členom,
– ravna v nasprotju s 13. členom,
– ravna v nasprotju s 14. členom,
– ravna v nasprotju s 15. členom.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe – izvajalca za prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
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26. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba in samostojni podjetnik posameznik, če:
– ravna v nasprotju s tretjo alineo 17. člena,
– ravna v nasprotju s četrto alineo 17. člena,
– ravna v nasprotju s peto alineo 17. člena,
– ravna v nasprotju z 18. členom,
– ravna v nasprotju z 19. členom.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba in
samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz 1., 2.,
6., 7., 8. ali 9. alinee 17. člena tega odloka.
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne
osebe.
27. člen
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, če:
– ravna v nasprotju s 17. členom,
– ravna v nasprotju z 18. členom,
– ravna v nasprotju z 19. členom.

XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
28. člen
Vse svetilke, drogove in ostale elemente javne razsvetljave, ki so namenjeni osvetlitvi zasebnih površin ali zasebnih objektov oziroma služijo nejavnemu namenu, se odstrani
v roku treh let po sprejetju tega odloka.
Vsa osvetlitev ter naprave in objekti, ki niso v skladu s
4., 5., 18. ali 19. členom tega odloka, se odstranijo v roku treh
let po sprejetju tega odloka.
Predlog za odstranitev iz prvega in drugega odstavka
tega člena pripravi Občina v sodelovanju z izvajalcem v roku
enega leta po sprejetju tega odloka.
Občina pripravi na podlagi terenskega ogleda javne
razsvetljave popis in predlog za prenos osvetlitve iz tretjega
odstavka 6. člena tega odloka v roku enega leta po sprejetju
tega odloka. Vsa predlagana osvetlitev se ustrezno uredi in
pogodbeno prenese na Republiko Slovenijo v roku petih let
po sprejetju tega odloka.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 007-14/2006
Zagorje ob Savi, dne 21. septembra 2006

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.
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VLADA
4356.

Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Lvovu

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) in
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) na predlog ministra
za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Lvovu
1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Lvovu, ki ga
vodi častna konzulka.
Konzularno območje obsega Lvovsko oblast, Zakarpatsko oblast, Ivano-Frankijevsko oblast in Ternopilsko oblast.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije s
konzularnim območjem.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50100-4/2005/6
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-1811-0156
Vlada Republike Slovenije
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4358.

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) in
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) na predlog ministra
za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata
Republike Slovenije v Hong Kongu
1. člen
V Sklepu o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Hong Kongu (Uradni list RS, št. 62/94 in 40/97) se v naslovu
in v celotnem besedilu besedi "Hong Kong" nadomestita z
besedo "Hongkong" v ustreznem sklonu.
2. člen
Drugi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Konzularno območje Konzulata Republike Slovenije v
Hongkongu obsega Posebni administrativni območji Ljudske
republike Kitajske Hongkong in Macao.«
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-95/2005/9
Ljubljana, dne 13. oktobra 2005
EVA 2005-1811-0060
Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

4357.

Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata
Republike Slovenije v Hong Kongu

Janez Janša l.r.
Predsednik

Sklep o imenovanju častne konzulke
Republike Slovenije v Lvovu

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) in
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) na predlog ministra
za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o imenovanju častne konzulke
Republike Slovenije v Lvovu
1. člen
Za častno konzulko Republike Slovenije v Lvovu se
imenuje Julia Ottovna Mizrakh.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50102-6/2005/4
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-1811-0157
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
4359.

Pravilnik o merilih za določitev števila
delovnih mest sodnega osebja

Na podlagi drugega odstavka 59. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo)
minister za pravosodje izdaja

PRAVILNIK
o merilih za določitev števila delovnih mest
sodnega osebja
1. člen
Ta pravilnik določa merila, ki se upoštevajo pri določanju
števila in vrst delovnih mest sodnega osebja za posamezna
sodišča, ter način usklajevanja teh meril.
2. člen
Temeljna merila so:
– povprečna obremenitev za posamezno vrsto delovnih
mest,
– pričakovana storilnost za posamezno vrsto delovnih
mest.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri določanju števil in vrst delovnih mest sodnega osebja za posamezna
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sodišča poleg meril iz prejšnjega odstavka glede na sprejet
skupni kadrovski načrt za vsa sodišča, upošteva tudi:
– število sodnikov posameznih sodišč,
– število zadev pri posameznem sodišču v zadnjih treh
letih pred letom, v katerem se določa število in vrste mest
sodnega osebja, in sicer:
– število nerešenih zadev, zlasti nerešenih pomembnejših zadev,
– število rešenih zadev, zlasti rešenih pomembnejših zadev,
o čemer pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za
pravosodje,
– dejansko število in vrste delovnih mest sodnega osebja za posamezna sodišča.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri določanju števila in vrst mest sodnega osebja za posamezna sodišča
glede na sprejet skupni kadrovski načrt zagotovi primerljivost
števila in vrst sodnega osebja posameznih sodišč, glede na
merila iz prvega in drugega odstavka tega člena.
3. člen
Minister, pristojen za pravosodje, usklajuje temeljna
merila in merila iz drugega odstavka prejšnjega člena na podlagi podatkov, ki jih od pristojnih organov pridobiva skladno z
zakonom o sodiščih in zakonom o sodniški službi.

Št.

dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

4360.

Pravilnik o merilih pri določanju števila
sodniških mest

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 38. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo) minister za pravosodje izdaja

PRAVILNIK
o merilih pri določanju števila sodniških mest
1. člen
Ta pravilnik predpisuje merila, ki se upoštevajo pri določanju števila sodniških mest na posameznem sodišču, ter
rok in način usklajevanja teh meril.
2. člen
Temeljna merila so:
– povprečno število zadev, ki jih rešujejo sodniki posamezne vrste in položaja sodišč,
– utemeljeno pričakovane spremembe pripada zadev.
Sodni svet pri določanju števila sodniških mest na posameznem sodišču upošteva tudi:
– povprečno učinkovitost dela sodišč in sodnikov, kot
izhaja iz zadnjih treh letnih evidenc učinkovitosti dela sodišč
in sodnikov, o čemer vodi Sodni svet letno evidenco na podlagi zakona o sodiščih,
– veljavna merila za pričakovani obseg dela sodnikov,
– veljavna merila za ocenjevanje kakovosti dela sod
nikov,
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– veljavne akte o določitvi števila sodniških mest na
sodiščih posamezne vrste in položaja sodišč.
Sodni svet pri določanju števila sodniških mest na posameznem sodišču zagotovi primerljivost števila sodniških
mest po posameznih vrstah in položaju sodišč v Republiki
Sloveniji, glede na merila iz prvega in drugega odstavka
tega člena.
3. člen
Minister, pristojen za pravosodje, usklajuje temeljna merila in merila iz drugega odstavka prejšnjega člena, na podlagi podatkov, ki jih od pristojnih organov pridobiva skladno
z zakonom, ki ureja sodišča, in zakonom, ki ureja sodniško
službo.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-207/2006
Ljubljana, dne 13. septembra 2006
EVA 2006-2011-0086
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-207/2006
Ljubljana, dne 12. septembra 2006
EVA 2006-2011-0085
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4361.

Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti
krme

Na podlagi prvega odstavka 28. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti
(Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa:
– pogoje, ki jih mora krma glede na namen uporabe
izpolnjevati za dajanje na trg, uporabo in uvoz na teritorij
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: teritorij EU);
– nezaželene snovi v krmi v skladu z Direktivo Parlamenta in Sveta 2002/32 z dne 7. maja 2002 o nezaželenih
snoveh v živalski krmi (UL L št. 140 z dne 30. 5. 2002, str. 10,
z vsemi spremembami do Direktive Komisije 2006/13/ES z
dne 3. februarja 2006 o spremembi Prilog I in II k Direktivi
2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nezaželenih
snoveh v živalski krmi v zvezi z dioksini in dioksinom podobnimi PCB (UL L št. 32 z dne 4. 2. 2006, str. 44); v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2002/32/ES);
– prepovedane snovi v krmi;
– ravnanje z neustrezno krmo;
– notranje kontrole v obratih nosilcev dejavnosti na področju krme;
– oceno tveganja in obvladovanje tveganja.
(2) Določbe tega pravilnika se glede kriterijev varnosti
uporabljajo tudi za vodo za napajanje živali, če drug predpis
ne določa drugače.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
naslednji pomen:
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1. krma so vse snovi ali izdelki, vključno z dodatki,
pridelani, delno predelani ali nepredelani, ki se uporabljajo
za krmljenje živali;
2. proizvodi za prehrano živali so posamična krmila,
krmni dodatki, premiksi, krma in ostale snovi, uporabljene ali
namenjene za prehrano živali;
3. posamična krmila so proizvodi rastlinskega ali živalskega izvora v njihovem naravnem stanju, sveži ali konzervirani, proizvodi, dobljeni z industrijsko predelavo le-teh,
organske ali anorganske snovi z ali brez dodatkov, ki so namenjeni za krmljenje živali kot taki neposredno, po predelavi
pri pripravi krmnih mešanic ali kot nosilci za premikse;
4. krmne mešanice so proizvodi, ki so sestavljeni iz
posamičnih krmil, s krmnimi dodatki in premiksi ali brez njih,
ki so kot popolne ali dopolnilne krmne mešanice neposredno
namenjene za krmljenje živali;
5. premiksi so proizvodi iz mešanic krmnih dodatkov,
mešanice enega ali več krmnih dodatkov s posamičnimi krmili ali vodo, uporabljenimi kot nosilci, in niso namenjeni za
neposredno krmljenje živali;
6. krmni dodatki so snovi, mikroorganizmi ali pripravki,
ki niso posamična krmila, niti premiksi in se namenoma dodajajo krmi ali vodi, da bi izpolnili eno ali več funkcij, navedenih
v tretjem odstavku 5. člena Uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L št. 268 z dne 18. 10.
2003, str. 29; z vsemi spremembami);
7. dnevni obrok je povprečna skupna količina krme,
izračunane na vsebnost 12% vlage, ki jo dnevno potrebuje
žival določene vrste, starostne kategorije in donosa, da zadosti vsem svojim potrebam;
8. nezaželena snov je katerokoli snov ali proizvod,
razen povzročiteljev bolezni, ki je prisotna v oziroma na proizvodu za prehrano živali in predstavlja potencialno nevarnost
za zdravje živali, ljudi ali okolje in bi lahko škodljivo vplivala
na proizvodnjo rejnih živali.
3. člen
(dajanje na trg, uporaba in uvoz)
Proizvodi za prehrano živali, ki se dajejo na trg, uporabljajo ali uvažajo na teritorij EU, morajo biti proizvedeni v
skladu s predpisi, običajne trgovske kakovosti in ne smejo
predstavljati nevarnosti za zdravje ljudi, živali in okolje ali
škodljivo vplivati na proizvodnost rejnih živali.
4. člen
(kriteriji za zagotavljanje varnosti proizvodov za prehrano
živali)
Proizvodi za prehrano živali se lahko dajejo na trg, uporabljajo ali uvažajo na teritorij EU, če izpolnjujejo naslednje
kriterije za zagotavljanje varnosti:
1. količina nezaželenih snovi ne presega maksimalne
dovoljene vsebnosti, določene v Prilogi 1, ki je sestavni del
tega pravilnika;
2. ustrezajo minimalnim mikrobiološkim kriterijem iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, oziroma mikrobiološkim kriterijem, določenim s predpisi Skupnosti;
3. ne vsebujejo snovi, katerih uporaba je prepovedana
z Odločbo Komisije 217/2004/ES z dne 1. marca 2004 o
sprejemu seznama snovi, katerih promet ali uporaba je za
namene prehrane živali prepovedana (UL L št. 67, z dne
5. 3. 2004, str. 31);
4. ne vsebujejo določenih substanc oziroma njihovih
ostankov v skladu s pravilnikom, ki ureja ukrepe monitoringa
določenih substanc in njihovih ostankov v živih živalih in
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živalskih proizvodih;
5. ne vsebujejo krmnih dodatkov ali zdravil, ki nimajo
dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji ali dovoljenja za
uporabo pri določeni vrsti ali kategoriji živali;
6. ne vsebujejo drugih prepovedanih snovi oziroma
patogenih mikroorganizmov, ki jih določajo predpisi, izdani
na podlagi zakona, ki ureja veterinarstvo, oziroma predpisi
Skupnosti;
7. če stopnja radioaktivne kontaminacije ne presega
vrednosti, določene s predpisi Skupnosti.
5. člen
(ocena tveganja in obvladovanje tveganja)
(1) Proizvodi za prehrano živali niso varni, če ne izpolnjujejo kriterijev iz prejšnjega člena ali če se v njih ugotovijo snovi, za katere ni predpisana maksimalna dovoljena
vsebnost (mikroorganizmi, mikotoksini ipd.) oziroma imajo
presežen prag ukrepanja iz Priloge II Direktive 2002/32/ES
(v nadaljnjem besedilu: Priloga II direktive) in ocena tveganja
nedvoumno potrdi tveganje za zdravje ljudi oziroma živali ali
za okolje.
(2) Oceno tveganja iz prejšnjega odstavka v okviru
uradnega nadzora pripravijo pristojne institucije v skladu z
uredbo, ki ureja koordinacijo delovanja ministrstev in njihovih
organov v sestavi s pristojnostmi na področju varnosti hrane
oziroma živil.
6. člen
(nezaželene snovi v dopolnilnih krmnih mešanicah)
Dopolnilne krmne mešanice ne smejo vsebovati več
nezaželenih snovi, kot je določeno v Prilogi 1 za popolne
krmne mešanice, ob upoštevanju predpisanega deleža dopolnilne krmne mešanice v dnevnem obroku po navodilih
proizvajalca.
7. člen
(prepoved redčenja)
Proizvodov za prehrano živali, v katerih so maksimalne
dovoljene vsebnosti neželenih snovi iz Priloge 1 presežene,
se za namene razredčenja ne sme mešati z istimi ali drugimi
proizvodi za prehrano živali.
8. člen
(notranje kontrole proizvajalca)
(1) Nosilci dejavnosti na področju krme, ki izvajajo dejavnost proizvodnje, morajo z letnimi načrti notranjih kontrol
zagotavljati skladnost surovin in proizvodov z določbami tega
pravilnika in priporočili Komisije EU.
(2) Načrt notranjih kontrol iz prejšnjega odstavka lahko
vsebuje tudi kriterije za zagotavljanje varnosti krme, ki niso
določeni s tem pravilnikom, temveč jih nosilec dejavnosti
na področju krme določi na podlagi lastne ocene tveganja
oziroma ocene tveganja, ki jo na zahtevo nosilca dejavnosti
na področju krme pripravi strokovna inštitucija.
(3) Načrt notranjih kontrol mora v skladu z Uredbo (ES)
183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja
2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2.
2005, str. 1) vsebovati ukrepe za zagotavljanje varnosti surovin in proizvodov (preverjanje kritičnih mest proizvodnega
procesa, postopke jemanja vzorcev in pogostost jemanja
vzorcev, vrsto in pogostost analiz in v primeru neskladnosti
ukrepe, ki opredelijo nadaljnje ravnanje s surovinami in proizvodi ipd.).
(4) Nosilci dejavnosti na področju krme so dolžni opravljati preiskave tudi glede nezaželenih snovi v krmi, ki so
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določene v Prilogi II direktive, z namenom, da se količina
nekaterih nezaželenih snovi v krmi zmanjša oziroma da se
določijo viri nezaželenih snovi v krmi.
(5) Če nosilec dejavnosti pri izvajanju notranjih kontrol
ugotovi, da krma ne izpolnjuje kriterijev varnosti po tem pravilniku, mora o tem nemudoma obvestiti pristojni območni
urad Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: VURS) in ukrepati v skladu z 20. členom Uredbe
(ES) 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske
zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane
in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne
1. 2. 2002, str. 1, z vsemi spremembami).
11. člen
(inšpekcijski nadzor)
VURS zagotavlja redne inšpekcijske preglede in analize
na prisotnost substanc iz tega pravilnika in nadzor nad izvajanjem notranjih kontrol na podlagi letnega programa v skladu
z Uredbo (ES) 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter
s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L
št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami).
12. člen
(obveščanje Evropske komisije in držav članic EU)
(1) Glavni urad VURS takoj obvesti Evropsko komisijo
in države članice EU preko RAPID ALERT sistema, če se z
analizo tveganja ugotovi, da bi lahko proizvodi za prehrano
živali neposredno ali posredno vplivali na zdravje ljudi oziroma živali ali na okolje in predvsem, kadar je ugotovljeno, da
za proizvode za prehrano živali niso izpolnjeni kriteriji varnosti iz 4. člena tega pravilnika, v ostalih primerih pa poteka
obveščanje o ugotovljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih
v obliki letnih poročil.
(2) Če se ugotovi presežek določene nezaželene snovi
iz Priloge II direktive v proizvodih za prehrano živali, ki izvirajo iz druge države članice EU, VURS o ugotovitvi obvesti
to državo članico EU. Če se z analizo tveganja ugotovi, da je
bi presežek nezaželene snovi lahko vplival na zdravje ljudi
oziroma živali ali na okolje, VURS informacijo takoj posreduje
Evropski komisiji preko RASFF sistema.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o pogojih glede zdravstvene ustreznosti posamičnih
krmil, krmnih mešanic, premiksov in krmnih dodatkov (Uradni
list RS, št. 18/04, 7/05, 93/05 – ZVMS in 34/06).
14. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 4. novembra 2006.
Št. 007-292/2006
Ljubljana, dne 18. septembra 2006
EVA 2006-2311-0161
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1

Nezaželene snovi

1. Arzen (5)

2. Svinec (10)

Priloga

(1)

Proizvodi, namenjeni za živalsko krmo
(2)
Posamiþna krmila, razen:
moke, pridobljene iz trave, posušene
lucerne in posušene detelje, ter posušenih
pesnih rezancev in posušenih melasiranih
pesnih rezancev
lušþine palminih jeder
fosfatov in kalcitov iz morskih alg
kalcijev karbonat
magnezijev oksid
krme pridobljene iz predelave rib ali
drugih morskih živali
moke iz morske trave, alg in posamiþna
krmila iz teh snovi
Popolne krmne mešanice, razen:
popolne krmne mešanice za ribe in
popolne krmne mešanice za krznaše
Dopolnilne krmne mešanice razen:
- mineralnih krmnih mešanic
Posamiþna krmila, razen:
- zelene krme (7)
- fosfatov in apnenþastih morskih alg
- kalcijevega karbonata
- kvasa
Dodatki, ki spadajo v funkcionalno skupino
spojin elementov v sledovih, razen:
- cinkovega oksida
- manganovega oksida, železovega
karbonata, bakrovega karbonata
Dodatki, ki spadajo v funkcionalno skupino
vezalcev in sredstev proti strjevanju, razen:
- klinoptilolita vulkanskega izvora
Premiksi
Dopolnilne krmne mešanice, z izjemo:
- mineralnih krmnih mešanic
Popolne krmne mešanice

Najveþja vsebnost v mg/kg
(ppm) pri krmi z 12-odstotno
vsebnostjo vlage
(3)
2
4

4 (6)
10
15
20
15 (6)
40 (6)
2
6 (6)
4
12
10
30 (11)
15
20
5
100
400 (11)
200 (11)
30 (11)
60 (11)
200 (11)
10
15
5

Uradni list Republike Slovenije

Nezaželene snovi
(1)
3. Fluor (12)

4. Živo srebro

5. Nitriti

6. Kadmij (13)

Proizvodi, namenjeni za živalsko krmo

Št.
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Stran

10409

Najveþja vsebnost v mg/kg (ppm) pri
krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
(3)
150
500

(2)
Posamiþna krmila, razen:
- krme živalskega izvora, razen morskih
rakov, kot je morski kril
- morskih rakov, kot je morski kril
3 000
- fosfatov
2 000
- kalcijevega karbonata
350
- magnezijevega oksida
600
- apnenþastih morskih alg
1 000
Vermikulit (E 561)
3 000 (11)
Dopolnilne krmne mešanice:
- ki vsebujejo<4%fosforja
500
- ki vsebujejo>4%fosforja
125 na 1 % fosforja
Popolne krmne mešanice, razen:
150
- popolnih krmnih mešanic za govedo, ovce
in koze
-- v laktaciji
30
-- drugo
50
-popolnih krmnih mešanic za prašiþe
100
-popolnih krmnih mešanic za perutnino
350
-popolnih krmnih mešanic za pišþance
250
Posamiþna krmila, razen:
0,1
- krmnih mešanic, proizvedenih s predelavo
0,5
rib ali drugih morskih živali
- kalcijevega karbonata
0,3
Popolne krmne mešanice, razen:
0,1
- popolnih krmnih mešanic za pse in maþke
0,4
Dopolnilne krmne mešanice, razen:
0,2
- dopolnilnih krmnih mešanic za pse in
maþke
Ribja moka
60 (izraženi kot natrijev nitrit)
Popolne krmne mešanice, razen:
15 (izraženi kot natrijev nitrit)
- krmil za hišne živali razen ptic in
akvarijskih rib
Posamiþna krmila rastlinskega izvora
1
Posamiþna krmila živalskega izvora
2
Posamiþna krmila mineralnega izvora, razen:
2
- fosfatov
10
Dodatki, ki spadajo v funkcionalno skupino
10
spojin elementov v sledovih, razen:
- bakrovega oksida, manganovega oksida,
30 (11)
cinkovega oksida in manganovega sulfata
monohidrata
Dodatki, ki spadajo v funkcionalno skupino
2
vezalcev in sredstev proti strjevanju
Premiksi
15 (11)
Mineralne krmne mešanice
- ki vsebujejo<7%fosforja
5
- kivsebujejo>7%fosforja
0,75 na 1 % fosforja, vendar najveþ 7,5
Dopolnilne krmne mešanice za hišne živali
2
Druge dopolnilne krmne mešanice
0,5
Popolne krmne mešanice za govedo, ovce in
1
koze ter krma za ribe, razen:
- popolnih krmnih mešanic za hišne živali
2
- popolnih krmnih mešanic za teleta, jagnjeta
0,5
in kozliþke in drugih popolnih krmnih mešanic

Stran
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Nezaželene snovi
(1)
7. Aflatoksin B1

8. Cianovodikova kislina

9. Prosti gosipol

10. Teobromin
11. Eteriþno gorþiþno olje

12. Viniltiooksazolidon
(Viniloksazolidintion)
13. Rženi rožiþek
(Claviceps purpurea)

Proizvodi, namenjeni za živalsko krmo
(2)
Vsa posamiþna krmila
Popolne krmne mešanice za govedo, ovce in
koze razen:
- popolnih krmnih mešanic za živali
molznice
- popolnih krmnih mešanic za teleta in
jagnjeta
Popolne krmne mešanice za prašiþe in
perutnino (razen mladih živali)
Druge popolne krmne mešanice
Dopolnilne krmne mešanice za govedo, ovce in
koze (razen dopolnilnih krmnih mešanic za
živali molznice, teleta in jagnjeta)
Dopolnilne krmne mešanice za
prašiþe in perutnino (razen mladih
živali)
Druge dopolnilne krmne mešanice
Posamiþna krmila, razen:
- lanenega semena
- pogaþ iz lanenega semena
- proizvodov iz manioke in mandljevih pogaþ
Popolne krmne mešanice, razen:
- popolnih krmnih mešanic za pišþance
Posamiþna krmila, razen:
- semen bombaževca
- pogaþ in moke iz bombaževca
Popolne krmne mešanice, razen:
- popolnih krmnih mešanic za govedo, ovce
in koze
- popolnih krmnih mešanic za perutnino
(razen kokoši nesnic) in teleta
- popolnih krmnih mešanic za kunce in
prašiþe (razen pujskov)
Popolne krmne mešanice, razen:
popolnih krmnih mešanic za odraslo
govedo
Posamiþna krmila, razen:
- pogaþ ogršþice

Uradni list Republike Slovenije

Najveþja vsebnost v mg/kg (ppm) pri
krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
(3)
0,02
0,02
0,005
0,01
0,02
0,01
0,02
0,02
0,005
50
250
350
100
50
10
20
5000
1200
20
500
100
60
300
700
100
4000 (izraženo kot alilizotiocianat)

Popolne krmne mešanice, razen:

150 (izraženo kot alilizotiocianat)

- popolnih krmnih mešanic za govedo, ovce
in koze (razen mlade živali)
- popolnih krmnih mešanic za prašiþe (razen
pujske) in perutnino
Popolne krmne mešanice za perutnino, razen:
- popolnih krmnih mešanic za kokoši nesnice
Vsa krma, ki vsebuje nezmleta žita

1000 (izraženo kot alilizotiocianat)
500 (izraženo kot alilizotiocianat)
1000
500
1000

Uradni list Republike Slovenije

Nezaželene snovi
(1)
14. Semena plevelov in nezmleto
in nestrto sadje, ki vsebuje
alkaloide, glukozide ali druge
toksiþne snovi, samostojne ali v
kombinaciji, vkljuþno z
a) omotno ljuljko – Lolium
temulentum L.,
b) njivno ljuljko – Lolium
remotum Schrank,
c) navadnim kristavcem – Datura
stramonium L.
15. Klošþevec (ricinus) – Ricinus
communis L.
16. Bengalska konoplja –
Crotalaria spp.
17. Aldrin samostojen ali v
kombinaciji, izražen kot dieldrin
18. Dieldrin samostojen ali v
kombinaciji, izražen kot dieldrin
19. Kamfeklor (toksafen) - vsota
indikatorjev, kemiþno sorodnih
spojin, CHB 26, 50 in 62(8)
20. Klordan (vsota cis-and
transizomerov ter oksiklordana,
izražena kot klordan)
21. DDT (vsota DDT-, TDE- in
DDE-izomerov, izražena kot
DDT)
22. Endosulfan (vsota alfa- in
beta-izomerov ter
endosulfansulfata, izražena kot
endosulfan)
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Proizvodi, namenjeni za živalsko krmo

Vsa krma

(2)

Stran

10411

Najveþja vsebnost v mg/kg
(ppm) pri krmi z 12-odstotno
vsebnostjo vlage
(3)
3000

Vsa krma

1000

Vsa krma

1000

Vsa krma

1000

Vsa krma

10 (izražen kot lupine
klošþevca)
100

Vsa krma
Vsa krma, razen:
- mašþob
Vsa krma, razen
- mašþob
Ribe, druge vodne živali, njihovi proizvodi in
stranski proizvodi, razen ribjega olja
Ribje olje (9)
Krma za ribe (9)
Vsa krma, razen:
- mašþob

0,01
0,2
0,01
0,2
0,02

Vsa krma, razen:
- mašþob

0,05
0,5

Vsa krma, razen:
- koruze in njenih proizvodov
- oljaric in njihovih proizvodov
- popolnih krmnih mešanic za
ribe
23. Endrin (vsota endrina in delta- Vsa krma, razen:
ketoiendrina, izražena kot endrin) - mašþob
24. Heptaklor (vsota heptaklora in Vsa krma, razen:
heptaklorepoksida, izražena kot
- mašþob
heptaklor)
25. Heksaklorobenzen (HCB)
Vsa krma, razen:
- mašþob
26. Heksakloro-cikloheksan
(HCH)
26.1. alfa-izomeri
Vsa krma, razen:
- mašþob
26.2. beta-izomeri
Krmne mešanice, razen:
- krmnih mešanic za molznice
Posamiþna krmila, razen:
- mašþob
26.3. gama-izomeri
Vsa krma, razen:
- mašþob

0,2
0,05
0,02
0,05

0,1
0,2
0,5
0,005
0,01
0,05
0,01
0,2
0,01
0,2
0,02
0,2
0,01
0,005
0,01
0,1
0,2
2,0

Stran
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Nezaželene snovi
(1)
27a. Dioksini (vsota
polikloriranih dibenzo-paradioksinov (PCDD) in
polikloriranih dibenzofuranov
(PCDF), izražena v toksiþnih
ekvivalentih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) z
uporabo WHO-TEF (faktorji
toksiþne ekvivalence, 1997) (1)

Uradni list Republike Slovenije

Proizvodi, namenjeni za živalsko krmo
(2)
(a) Posamiþna krmila rastlinskega izvora, razen
rastlinskih olj in njihovih stranskih proizvodov
(b) Rastlinska olja in njihovi stranski proizvodi
(c) Posamiþna krmila mineralnega izvora
(d) Živalska mašþoba, vkljuþno z mleþno
mašþobo in jajþno mašþobo
(e) Drugi proizvodi kopenskih živali, vkljuþno
z mlekom in mleþnimi proizvodi ter jajci in
jajþnimi proizvodi
(f) Ribje olje
(g) Ribe, druge vodne živali, njihovi proizvodi
in stranski proizvodi, razen ribje olje in ribji
beljakovinski hidrolizati, ki vsebujejo veþ kot
20 % mašþobe (****)
(h) Ribji beljakovinski hidrolizati, ki vsebujejo
veþ kot 20 % mašþobe
(i) Dodatki kaolinitne gline, dihidriranega
kalcijevega sulfata, vermikulita,
natrolitfonolita, sintetiþnih kalcijevih
aluminatov in klinoptilolita usedlinskega izvora
iz funkcionalne skupine vezalcev in sredstev
proti strjevanju
(j) Dodatki iz funkcionalne skupine spojin
elementov v sledeh
(k) Premiksi
(l) Krmne mešanice, razen krme za kožuharje,
hrane za hišne živali in krme za ribe
(m) Krma za ribe.
Hrana za hišne živali.

Najveþja vsebnost v mg/kg
(ppm) pri krmi z 12-odstotno
vsebnostjo vlage
(3)
0,75 ng WHO-PCDD/FTEKV/kg (2) (3)
0,75 ng WHO-PCDD/FTEKV/kg (2) (3)
1,0 ng WHO-PCDD/FTEKV/kg (2) (3)
2,0 ng WHO-PCDD/FTEKV/kg (2) (3)
0,75 ng WHO-PCDD/FTEKV/kg (2) (3)
6,0 ng WHO-PCDD/FTEKV/kg (2) (3)
1,25 ng WHO-PCDD/FTEKV/kg (2) (3)
2,25 ng WHO-PCDD/FTEKV/kg (2) (3)
0,75 ng WHO-PCDD/FTEKV/kg (2) (3)

1,0 ng WHO-PCDD/FTEKV/kg (2) (3)
1,0 ng WHO-PCDD/FTEKV/kg (2) (3)
0,75 ng WHO-PCDD/FTEKV/kg (2) (3)
2,25 ng WHO-PCDD/FTEKV/kg (2) (3)
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Nezaželene snovi

Proizvodi, namenjeni za živalsko krmo

(1)
27b. Vsota dioksinov in
dioksinom podobnih PCB (vsota
polikloriranih dibenzo-paradioksinov (PCDD), polikloriranih
dibenzofuranov (PCDF) in
polikloriranih bifenilov (PCB)
izraženih v toksiþnih ekvivalentih
Svetovne zdravstvene
organizacije (WHO) z uporabo
WHO-TEF (faktorji toksiþne
ekvivalence, 1997) (1)

(2)
(a) Posamiþna krmila rastlinskega izvora, razen
rastlinskih olj in njihovih stranskih proizvodov
(b) Rastlinska olja in njihovi stranski proizvodi
(c) Posamiþna krmila mineralnega izvora
(d) Živalska mašþoba, vkljuþno z mleþno
mašþobo in jajþno mašþobo
(e) Drugi proizvodi kopenskih živali, vkljuþno
z mlekom in mleþnimi proizvodi ter jajci in
jajþnimi proizvodi.
(f) Ribje olje
(g) Ribe, druge vodne živali, njihovi proizvodi
in stranski proizvodi, razen ribje olje in ribji
beljakovinski hidrolizati, ki vsebujejo veþ kot
20 % mašþobe (4)
(h) Ribji beljakovinski hidrolizati, ki vsebujejo
veþ kot 20 % mašþobe
(i) Dodatki iz funkcionalne skupine vezalcev in
sredstev proti strjevanju
(j) Dodatki iz funkcionalne skupine spojin
elementov v sledeh
(k) Premiksi
(l) Krmne mešanice, razen krme za kožuharje,
hrane za hišne živali in krme za ribe
(m) Krma za ribe
Hrana za hišne živali

Stran

10413

Najveþja vsebnost v mg/kg
(ppm) pri krmi z 12-odstotno
vsebnostjo vlage
(3)
1,25 ng WHO-PCDD/F-PCBTEKV/kg (2)
1,5 ng WHO-PCDD/F-PCBTEKV/kg (2)
1,5 ng WHO-PCDD/F-PCBTEKV/kg (2)
3,0 ng WHO-PCDD/F-PCBTEKV/kg (2)
1,25 ng WHO-PCDD/F-PCBTEKV/kg (2)
24,0 ng WHO-PCDD/F-PCBTEKV/kg (2)
4,5 ng WHO-PCDD/F-PCBTEKV/kg (2)
11,0 ng WHO-PCDD/F-PCBTEKV/kg (2)
1,5 ng WHO-PCDD/F-PCBTEKV/kg (2)
1,5 ng WHO-PCDD/F-PCBTEKV/kg (2)
1,5 ng WHO-PCDD/F-PCBTEKV/kg (2)
1,5 ng WHO-PCDD/F-PCBTEKV/kg (2)
7,0 ng WHO-PCDD/F-PCBTEKV/kg (2)

Stran
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Nezaželene snovi

Proizvodi, namenjeni za živalsko krmo

(1)

(2)

28. Marelice – Prunus
armeniaca L.
29. Grenki mandelj –
Prunus dulcis (Mill.) D.
A. Webb var. amara
(DC.) Focke (= Prunus
amygdalus Batsch var.
amara (DC.) Focke).
30. Neolušþen bukov žir – Fagus
silvatica L.
31. Riþek – Camelina sativa (L.)
Crantz
32. Mowrah, Bassia, Madhuca –
Madhuca longifolia (L.) Macbr. (=
Bassia longifolia L. = Illipe
malabrorum Engl.) Madhuca indica
Gmelin (= Bassia latifolia Roxb.) =
Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller)
33. Barbadoški orehi – Jatropha
curcas L.
34. Kroton – Croton tiglium L.
35. Indijska ogršþica –
Brassica juncea (L.)
Czern. and Coss. ssp.
integrifolia (West.)
Thell.
36. Sareptska ogršþica –
Brassica juncea (L.)
Czern. and Coss. ssp.
Juncea
37. Kitajska ogršþica –
Brassica juncea (L.)
Czern. and Coss. ssp.
juncea var. lutea Batalin
38. ýrna ogršþica –
Brassica nigra (L.) Koch
39. Abesinska ogršþica –
Brassica carinata A.
Braun

Vsa krma

Najveþja vsebnost v mg/kg (ppm)
pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo
vlage
(3)
Semena in sadeži rastlinskih vrst,
navedenih nasproti, ter proizvodi
njihove predelave
so lahko v krmilih prisotni samo
kot sledi, ki jih ni
mogoþe koliþinsko doloþiti
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Stran

10415

(1) WHO-TEF za oceno nevarnosti za zdravje ljudi na podlagi sklepov zasedanja Svetovne trgovinske organizacije
v Stockholmu na Švedskem, 15.–18. junija 1997 (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for
PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

(2) Zgornje koncentracije; zgornje koncentracije so izraþunane ob predpostavki, da so vse vrednosti razliþnih spojin
pod mejo doloþanja enake meji doloþanja.
(3) Loþene mejne vrednosti za dioksine (PCDD/F) se zaþasno še naprej uporabljajo. Proizvodi, namenjeni za
živalsko krmo iz toþke 27a, morajo biti v tem zaþasnem obdobju v skladu z mejnimi vrednostmi za dioksine ter
mejnimi vrednostmi za vsoto dioksinov in dioksinom podobnih PCB.
(4) Sveže ribe, neposredno dostavljene in porabljene brez vmesne predelave za proizvodnjo krme za kožuharje, so
izvzete iz mejnih vrednosti, mejni vrednosti 4,0 ng WHO–PCDD/F–TEKV/kg proizvoda in 8,0 ng WHO–PCDD/F–
TEKV/kg proizvoda pa se uporabljata za sveže ribe, ki se uporabljajo za neposredno prehrano hišnih živali ter živali
v živalskih vrtovih in cirkusih. Proizvodi, predelani živalski proteini, proizvedeni iz teh živali (kožuharji, hišne
živali ter živali v živalskih vrtovih in cirkusih), ne morejo vstopati v prehrambeno verigo in jih je prepovedano
krmiti gojenim živalim, ki se gojijo, vzrejajo ali razmnožujejo za proizvodnjo hrane.“
(5) Maksimalna vrednost se nanaša na skupno koliþino arzena.
(6) Na zahtevo pristojne oblasti mora nosilec dejavnosti opraviti analizo, da dokaže da je vsebnost neorganskega
arzena manjša od 2 ppm. Ta analiza je posebnega pomena za morsko travo vrste Hizikia fusiforme.
(7) Zelena krma vkljuþuje proizvode, namenjene živalski krmi, kot so seno, silaža, sveža trava ipd. …
(8) Sistem številþenja Parlar, predpona ali ,CHB’ali ,Parlar #’
- CHB 26: 2-endo,3-ekso,5-endo,6-ekso,8,8,10,10-oktaklorobornan
- CHB 50: 2-endo,3-ekso,5-endo,6-ekso,8,8,9,10,10-nonaklorobornan
- CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaklorobornan.
(9) Vrednosti se pregledajo do 31. decembra 2007 z namenom znižanja najvišjih mejnih vrednosti.
(10) Najvišje mejne vrednosti se nanašajo na analitiþno doloþitev svinca, pri þemer se ekstrakcija izvaja v dušikovi
kislini (5 % masni delež) 30 minut pri vrelišþu. Uporabijo se lahko enakovredni postopki ekstrakcije, þe se lahko
dokaže, da ima uporabljeni postopek ekstrakcije enakovredni uþinek ekstrakcije.
(11) Vrednosti se pregledajo do 31. decembra 2007 z namenom znižanja najvišjih mejnih vrednosti.
(12) Najvišje mejne vrednosti se nanašajo na analitiþno doloþitev fluora, pri þemer se ekstrakcija izvaja s
klorovodikovo kislino 1 N 20 minut pri sobni temperaturi. Uporabijo se lahko enakovredni postopki ekstrakcije, þe
se lahko dokaže, da ima uporabljeni postopek ekstrakcije enakovredni uþinek ekstrakcije.
(13) Najvišje mejne vrednosti se nanašajo na analitiþno doloþitev kadmija, pri þemer se ekstrakcija izvaja v
dušikovi kislini (5 % masni delež) 30 minut pri vrelišþu. Uporabijo se lahko enakovredni postopki ekstrakcije, þe se
lahko dokaže, da ima uporabljeni postopek ekstrakcije enakovredni uþinek ekstrakcije.
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Priloga 2
Mikrobiološki kriteriji krme
Vrsta
Krma
mikroorganizma
Salmonele
Predelane živalske beljakovine in drugi
predelani proizvodi, ki se lahko
uporabljajo kot posamiþna krmila za
prehrano živali, hrana za hišne živali in
pasje žveþilke

Število
(v tisoþ /g)
0 v 25 g
(n=5, c=0, m=0,
M=0)

Druge
enterobakteriaceae

Predelane živalske beljakovine in drugi
predelani živalski proizvodi, ki se lahko
uporabljajo kot posamiþna krmila za
prehrano živali,

n=5, c=2, m=10,
M=300 v 1 g

Salmonele
(serovari Salmonella
Enteritidis, Salmonella
Typhimurium,
Salmonella Hadar,
Salmonella Virchow in
Salmonella Infantis)

Krmne mešanice za kokoši nesnice in
matiþne jate kokoši

0 v 25 g

Salmonele
(serovari Salmonella
Enteritidis, Salmonella
Typhimurium,)
Salmonele
(serovari Salmonella
Cholerae-suis)

Krmne mešanice za brojlerje in purane

0 v 25 g

Krmne mešanice za prašiþe

0 v 25 g

6/6
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4362.

Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in
sodnih kolkov

Na podlagi 9. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo) in četrtega
odstavka 6. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS,
št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
finance v soglasju z ministrom za pravosodje in ministrom
za javno upravo

PRAVILNIK
o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja tiskanje upravnih in sodnih kolkov
(v nadaljnjem besedilu: kolkov), dajanje kolkov v obtok,
brezplačno razdeljevanje in prodajo kolkov, zamenjavo in
uničenje kolkov, umik kolkov iz obtoka, način uporabe kolkov ter znesek, do katerega se takse lahko plačujejo v
kolkih.
(2) Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se
upravne takse plačujejo v gotovini oziroma z elektronskim
denarjem ali drugimi veljavnimi instrumenti, lahko pa se plačujejo v kolkih, kolikor znesek takse ne presega 20 eurov.
(3) Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se
sodne takse plačujejo v kolkih, kolikor znesek takse ne presega 40 eurov.
2. člen
Kolki se izdajajo v apoenih po 1, 2, 5, 10, 20, 50 centov
in 1, 2, 5, 10 in 20 eurov.
3. člen
Kolki se tiskajo na belem papirju z nevidno zaščito, na
hrbtni strani premazanim z vodotopnim lepilom.
4. člen
(1) Kolek ima naslednji videz:
– tonsko podlago predstavlja računalniško izvedena
vinjeta,
– v sredini kolka je odtisnjen slovenski grb,
– obrisi Triglava in tri zvezde nad njim so v grbu odtisnjeni v beli barvi, drugi elementi pa v osnovni barvi kolka,
– nad grbom je v dveh vrstah napis "REPUBLIKA SLOVENIJA". Pod napisom je oznaka "UPRAVNI KOLEK" oziroma "SODNI KOLEK",
– pod grbom je nominalna vrednost posameznega kolka. Levo in desno od nominalne vrednosti posameznega kolka je vzporedno naziv za denarno enoto "EURO ali CENT",
– celotno podobo zaključuje milimetrski rob, ki prehaja
v perforirano podlago.
(2) Velikost kolka skupaj z belim robom je 18 mm ×
24 mm.
(3) Upravni kolki se tiskajo v zeleni barvi, sodni kolki pa
v oranžni barvi.
5. člen
Naloge naročanja tiskanja, hrambe, prodaje na debelo, zamenjave in umika kolkov iz obtoka ter brezplačno razdeljevanje
za upravne in druge državne organe opravlja Uprava Republike
Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
6. člen
(1) Kolke prodajajo na drobno pravne in fizične osebe,
ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno, upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti
in nosilci javnih pooblastil.
(2) Pravne in fizične osebe, organi lokalnih skupnosti
ter nosilci javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka kupujejo
kolke pri UJP. Na podlagi pisne vloge sklene UJP z osebami
iz prejšnjega stavka, prodajno pogodbo.
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(3) Upravni in drugi državni organi pridobivajo kolke pri
UJP brezplačno. UJP vodi evidenco o brezplačni razdelitvi
kolkov po posameznem naročniku.
7. člen
UJP prodaja kolke pravnim in fizičnim osebam, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno,
organom lokalnih skupnosti ter nosilcem javnih pooblastil in
ima z njimi sklenjeno prodajno pogodbo za 90% nominalne
vrednosti kupljenih kolkov.
8. člen
(1) Osebe, ki iz kakršnegakoli razloga ne uporabijo kolkov, lahko kolke zamenjajo za gotovino pri blagajnah maloprodajalcev.
(2) Osebe iz prejšnjega člena lahko kolke zamenjajo
negotovinsko pri UJP tako, da se jim izplača 90% nominalne
vrednosti kupljenih kolkov.
9. člen
(1) Prodajalci kolkov na drobno lahko zamenjajo kolke
tekoče izdaje, ki so se pri njih naključno poškodovali, za nove
kolke samo pri UJP.
(2) Kolki, ki so bili nalepljeni na spis ali so tako poškodovani, da ni mogoče ugotoviti, če so bili uporabljeni ali
naključno poškodovani, se ne smejo zamenjati.
10. člen
Kolke je potrebno nalepiti na spis tako, da organ vse nalepljene kolke uniči s pečatom in podpisom uradne osebe.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
UJP zamenjuje kolke v tolarjih s kolki v eurih do 28. februarja 2007.
12. člen
Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
(Uradni list RS, št. 78/02 in 86/02) preneha veljati z dnem uveljavitve tega pravilnika, uporablja pa se do 31. decembra 2006.
13. člen
(1) Ta pravilnik se začne uporabljati 1. januarja 2007,
razen določb 3. in 4. člena ter nalog UJP iz 5. člena tega pravilnika, povezanih z naročanjem tiskanja in hrambe kolkov, ki
se začenjajo uporabljati z dnem uveljavitve tega pravilnika.
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-8/2006/
Ljubljana, dne 4. septembra 2006
EVA 2006-1611-0102
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
Soglašam!
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
Soglašam!
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo
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POPRAVKI

4363.

Popravek Sklepa o javni razgrnitvi
Predloga državnega lokacijskega načrta za
izvennivojsko križanje Zijavnica, regionalne
ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z
železniško progo Sevnica–Trebnje

Popravek
V Sklepu o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za izvennivojsko križanje Zijavnica, regionalne
ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško
progo Sevnica–Trebnje, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 82-3585/06 z dne 2. 8. 2006, se EVA 2006-2511-0164
nadomesti z EVA 2006-2511-0165.
Služba Vlade RS
za zakonodajo

4364.

Popravek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Popravek
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih
voda, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 65-2806/06 z dne
23. 6. 2006, se v 5. členu rimska številka »V« popravi v
rimsko številko »IV«.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

4365.

Popravek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto V10 Brezovica,
Vnanje Gorice, Notranje Gorice

Popravek
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica,
Vnanje Gorice, Notranje Gorice, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 87-3825/06 z dne 16. 8. 2006, se v prvi alineji
11. člena beseda »enostanovanjskih« nadomesti z besedo
»stanovanjskih«.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l.r.
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VSEBINA

VLADA

4327. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
4356. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Lvovu
4357. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike
Slovenije v Lvovu
4358. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata
Republike Slovenije v Hong Kongu

ŠKOCJAN
10317
10404
10404
10404

MINISTRSTVA

4359. Pravilnik o merilih za določitev števila delovnih
mest sodnega osebja
4360. Pravilnik o merilih pri določanju števila sodniških
mest
4361. Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti
krme
4362. Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov

10404
10405
10405
10417

USTAVNO SODIŠČE

4328. Odločba o razveljavitvi dela sedmega odstavka
2.a člena Zakona o vojnih veteranih, ki se glasi:
»oseba, ki je prestopila iz JLA, pa ni bila udeležena v neposrednih obrambnih aktivnostih«
4329. Odločba o razveljavitvi dela šestega odstavka 2. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper ter
o zavrnitvi in zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti
4330. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4331. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4332. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Mariboru in Okrožnega
sodišča v Mariboru
4333. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 158/2005 z dne 11. 10. 2005 in
vrnitvi zadeve v novo odločanje

ŠKOFJA LOKA
4342. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra

10375

ŠMARJE PRI JELŠAH
4343. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Šmarje pri Jelšah za leto 2006
10376

TABOR
4344. Pravilnik o pripravi, izvajanju in sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Tabor
10377

ZAGORJE OB SAVI
4345. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Zagorje ob Savi za leto 2006
10380
4355. Odlok o urejanju javne razsvetljave na območju
Občine Zagorje ob Savi
10400

ZREČE
10319

10321
10324
10326
10328
10330

OBČINE
CELJE
4334. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Šmarjeta
10332
4335. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav
za prevoz oseb
10333
4336. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v
K. O. Medlog
10333

GORNJI PETROVCI
4337. Statut Občine Gornji Petrovci

4341. Statut Občine Škocjan (uradno prečiščeno besedilo)
10361

10333

KOČEVJE
4338. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja
10348
4339. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja
10354

SVETA ANA
4340. Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne
dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Sveta Ana
10357

4346. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu SN 1 ZREČE
10381
4347. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine
Zreče
10381

ŽIROVNICA
4348. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta
4349. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
4350. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu skupnega pomena za izgradnjo pločnika, avtobusnih
postajališč in rekonstrukcijo regionalne ceste
Žirovnica–Begunje na odseku od Žirovnice do
Zabreznice
4351. Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v
naseljih Občine Žirovnica
4352. Odlok o kategorizaciji občinskih cest
4353. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Zelenici
4354. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini
Žirovnica

POPRAVKI

10382
10383

10384
10389
10394
10398
10400

4363. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi Predloga
državnega lokacijskega načrta za izvennivojsko križanje Zijavnica, regionalne ceste I. reda
R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško
progo Sevnica–Trebnje
10418
4364. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
10418
4365. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice,
Notranje Gorice
10418
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PRAVKAR IZŠLO

Zakon o gospodarskih
družbah (ZGD-1),
Z UVODNIMI POJASNILI prof. dr. Boruta Bratine,
mag. Dušana Jovanoviča in Jožice Vindiš
ter STVARNIM KAZALOM
Vključevanje evropskega pravnega reda v slovensko korporacijsko pravo je bil eden
pomembnih ciljev pri oblikovanju novega slovenskega Zakona o gospodarskih družbah.
Strokovnjaki mariborske univerze v uvodnih pojasnilih razlagajo potek oblikovanja
teh določb. Ker pa je zakonsko besedilo, v primerjavi s prej veljavno ureditvijo,
bistveno drugačno, namenjajo veliko pozornosti tudi novim poglavjem v zakonu in
vsem drugim novim določbam.
Ker bodo morali vsi gospodarski subjekti do prehoda na evro denarni sistem preračunati tako zneske osnovnih vložkov ter osnovnega kapitala, ki ga zdaj izkazujejo v
tolarjih, je za uporabnike vsekakor zanimiv tudi tisti del uvodnih pojasnil, ki nazorno
prikazuje metodo preračunavanja in zaokroževanja posameznih zneskov na 1 evro.
Mlada raziskovalka mariborske pravne fakultete Jožica Vindiš je sestavila obsežno
stvarno kazalo, ki tako dobrim poznavalcem ZGD kot vsem drugim, ki želijo le zvedeti
vsebino posameznih določb, omogoča hiter vstop v skrivnosti vsebine ZGD.
Z ALOŽBA

6900 SIT (28,80 EUR)
7400 SIT (30,88 EUR)

– 261618
– 261619

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom
– 261618 broširana izdaja

6900 SIT (28,80 EUR)

Štev. izvodov

– 261619 trda izdaja

7400 SIT (30,88 EUR)

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

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

