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PREDSEDNIK REPUBLIKE

5173.

Ukaz o povišanju v čin generalmajorja

Na podlagi 102. člena Ustave Republike Slovenije,
tretjega odstavka 63. člena Zakona o obrambi (Uradni list
RS, št. 103/04 – UPB1), na predlog ministra za obrambo
št. 811-2/2006-263 z dne 13. 11. 2006 in ob predhodnem
soglasju Vlade Republike Slovenije št. 81100-1/2006/4 z dne
9. 11. 2006 izdajam

UKAZ
o povišanju v čin generalmajorja
I.
Brigadir Alojz Šteiner, rojen 22. 6. 1957, direktor štaba
v Generalštabu Slovenske vojske, se poviša v čin generalmajorja.
II.
Ta ukaz začne veljati takoj.
III.

5174.

Ukaz o imenovanju izrednega in
pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega
predstavništva Republike Slovenije pri Zvezi
NATO v Bruslju

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

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Zvezi NATO
v Bruslju
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo
Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri zvezi NATO
v Bruslju imenujem dr. Boža Cerarja.

Ukaz se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. novembra 2006
Št. 814-00-9/06
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Št. 001-09-38/06
Ljubljana, 20. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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VLADA

5175.

Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega
registra Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o vodenju in vzdrževanju
Poslovnega registra Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa vsebino prijave in postopke vpisa podatkov v Poslovni register Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
poslovni register), način določitve matične številke enotam
poslovnega registra, način določitve šifre glavne dejavnosti
enotam poslovnega registra, način določitve šifre institucionalnega sektorja enotam poslovnega registra, način in pogoje uporabe in posredovanja podatkov iz poslovnega registra
ter hrambo dokumentacije poslovnega registra.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot
ga določa Zakon o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list
RS, št. 49/06; v nadaljnjem besedilu: zakon).

6. člen
(1) Podjetnik vloži prijavo na obrazcu, določenem v
Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Podjetnik vloži prijavo
neposredno v elektronski obliki ali na točki VEM. Če prijavo
predloži podjetnikov pooblaščenec, mora prijavi predložiti
podjetnikovo pisno pooblastilo, na katerem je overjen podpis
pooblastitelja. Če podjetnik prijavo pošlje točki VEM po pošti,
mora biti njegov podpis na prijavi overjen.
(2) Ob vpisu v poslovni register podjetnik v prijavi navede podatke od zaporedne številke 1 do zaporedne številke 7
obrazca iz prvega odstavka tega člena. Skrajšana firma podjetnika ni obvezen podatek, vendar jo podjetnik lahko uporablja le, če jo vpiše v poslovni register. Podatke o zastopnikih
podjetnik navede samo, če ima prokurista ali zastopnika za
primer smrti. Ob vpisu v poslovni register podjetnik v prijavi
navede tudi podatke o svojih delih.
(3) Pri podjetniku predstavljajo spremembo podatkov
tudi vpis novega dela podjetnika v poslovni register, vpis
spremembe podatkov o delu podjetnika in izbris delov podjetnika iz poslovnega registra.
(4) Ob izbrisu iz poslovnega registra mora podjetnik v
prijavo vpisati svojo matično številko, firmo in sedež, želeni
datum izbrisa ter datum vložitve prijave. Prijavo mora vložiti
najmanj 15 dni pred želenim datumom izbrisa.

so:

7. člen
(1) Točke VEM iz prvega odstavka prejšnjega člena

4. člen
Za vpis enote poslovnega registra v poslovni register,
vpis sprememb podatkov o enoti poslovnega registra in izbris
enote poslovnega registra iz poslovnega registra je treba
vložiti prijavo za vpis v poslovni register (v nadaljnjem besedilu: prijava).

– izpostave Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES),
– upravne enote in krajevni uradi,
– vstopna točka Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije in drugi izvajalci nalog in
programov podjetniškega in inovativnega okolja – lokalni
podjetniški centri,
– vstopne točke, podprte s projektom Phare – vzpostavitev sistema vse na enem mestu,
– vstopne točke Obrtne zbornice Slovenije in območnih
obrtnih zbornic,
– vstopne točke Gospodarske zbornice Slovenije in območnih gospodarskih zbornic,
– davčni uradi Davčne uprave Republike Slovenije.
(2) Točke VEM pošljejo prijave upravljavcu registra, ki
izvede potrebne postopke.
(3) Na podlagi pisnega pooblastila podjetnika točke
VEM zajemajo in pošiljajo podatke tudi drugim državnim
organom in javnim zavodom, ki so povezani v sistem e-VEM
(na primer: Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije).

5. člen
(1) Prijava se vloži v elektronski ali papirni obliki. Prijava mora biti podpisana z lastnoročnim ali elektronskim
podpisom zastopnika poslovnega subjekta, samostojnega
podjetnika posameznika (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) ali
fizične osebe, ki samostojno opravlja dejavnost, ali njihovega
pooblaščenca.
(2) Poslovni subjekt na prijavi označi namen vložitve
prijave (vpis v poslovni register, vpis spremembe podatkov
ali izbris iz poslovnega registra). Poslovni subjekt navede v
prijavi podatke glede na namen vložitve.
(3) Ob vpisu sprememb podatkov poslovni subjekt v prijavi poleg svoje matične številke, firme in sedeža ter datuma
vložitve prijave navede le tiste podatke, ki se spreminjajo.

8. člen
(1) Poslovni subjekti, ki pravno sposobnost pridobijo z
vpisom v drug primarni register ali uradno evidenco, in poslovni subjekti, ki se ustanovijo na podlagi zakona ali drugega
predpisa, vložijo prijavo na obrazcu, določenem v Prilogi 2,
ki je sestavni del te uredbe. Prijavo za vpis svojih delov, vpis
spremembe podatkov o svojih delih ali izbris svojih delov
vložijo na obrazcu, določenem v Prilogi 3, ki je sestavni del
te uredbe.
(2) Ob vpisu v poslovni register poslovni subjekt iz prejšnjega odstavka v prijavi poleg firme in sedeža navede
podatke, ki niso razvidni iz akta o vpisu v primarni register ali
uradno evidenco ali drugih priloženih listin.

3. člen
Upravljavec registra v poslovnem registru vodi in vzdržuje tiste podatke iz 8. člena zakona, ki jih kot obvezne podatke za posamezno pravno organizacijsko obliko poslovnega subjekta določajo predpisi, na podlagi katerih se poslovni
subjekt registrira v primarnem registru ali uradni evidenci ali
na podlagi katerih se poslovni subjekt ustanovi, ter podatke,
ki jih upravljavec registra določi ob vpisu poslovnega subjekta v poslovni register.
II. VSEBINA PRIJAVE IN POSTOPKI VPISA PODATKOV
V POSLOVNI REGISTER

Uradni list Republike Slovenije
III. NAČIN DOLOČITVE MATIČNE ŠTEVILKE
9. člen
(1) Matična številka je sestavljena iz desetih črkovno-številčnih znakov, pri čemer zadnja tri mesta določajo del
poslovnega subjekta.
(2) Sestava matične številke je naslednja:
– za poslovne subjekte je sestavljena iz šestmestne
zaporedne številke, na sedmem mestu je kontrolna številka,
na zadnjih treh mestih so ničle;
– za dele poslovnih subjektov je sestavljena iz sedemmestne številke poslovnega subjekta iz prejšnje alinee tega
člena in trimestne zaporedne številke dela poslovnega subjekta; če je delov poslovnega subjekta več kot 999, se
trimestna zaporedna številka določi s črko na osmem mestu
in zaporedno številko na zadnjih dveh mestih;
– za glavno podružnico tujega poslovnega subjekta ima
enako sestavo kot za poslovni subjekt. Za druge podružnice
istega tujega poslovnega subjekta ima enako sestavo kot za
dele poslovnih subjektov.
10. člen
(1) Kontrolna številka matične številke poslovnih subjektov se izračuna po modulu 11.
(2) Postopek za izračun kontrolne številke je naslednji:
– posamezna številka osnovne številke se pomnoži s
konstantnimi ponderji 7, 6, 5, 4, 3, 2 v smeri od leve proti
desni;
– zmnožki se seštejejo;
– seštevek se deli z 11;
– ostanek deljenja se odšteje od številke 11, razlika
odštevanja je kontrolna številka.
(3) Če je ostanek deljenja 1 (ena), je kontrolna številka
0 (nič). Če je ostanek deljenja nič, se ta številka izloči iz niza
zaporednih številk za določanje matične številke.
IV. NAČIN DOLOČITVE ŠIFRE GLAVNE DEJAVNOSTI
11. člen
(1) Glavna dejavnost je lahko le ena od registriranih
dejavnosti poslovnega subjekta ali dejavnost, določena z
zakonom ali drugim predpisom, s katerim je ustanovljen
poslovni subjekt.
(2) Glavna dejavnost enote poslovnega registra je dejavnost, s katero enota poslovnega registra ustvarja pretežni
del dodane vrednosti. Če podatka o dodani vrednosti ni,
se namesto tega upošteva dejavnost, ki zaposluje največje
število oseb.
(3) Glavna dejavnost dela poslovnega subjekta je lahko
le ena od registriranih dejavnosti poslovnega subjekta.
(4) Upravljavec registra razvršča vse enote poslovnega
registra v najnižjo mogočo raven v skladu s predpisano klasifikacijo dejavnosti.
12. člen
Upravljavec registra ob prvem vpisu enoti poslovnega
registra določi glavno dejavnost na podlagi njenega predloga, navedenega v prijavi. Enota poslovnega registra oblikuje
svoj predlog za določitev glavne dejavnosti na podlagi meril
iz drugega odstavka prejšnjega člena te uredbe.
13. člen
(1) Če nastane sprememba pri proizvodih, storitvah
ali namenu ustanovitve enote poslovnega registra, ki vpliva na njeno glavno dejavnost, enota poslovnega registra
upravljavcu registra predlaga spremembo glavne dejavnosti.
Upravljavec registra na podlagi novih podatkov enoti poslovnega registra ponovno določi glavno dejavnost v skladu z
11. členom te uredbe.
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(2) Upravljavec registra za zagotavljanje kakovostnih
podatkov o glavni dejavnosti poslovnega subjekta in o popolnosti podatkov o vseh njegovih delih od poslovnega subjekta
enkrat letno zbere podatke o prihodkih, stroških in številu
zaposlenih, prikazane po dejavnostih in po posameznih delih poslovnega subjekta. Deli poslovnega subjekta lahko na
istem naslovu kot poslovni subjekt opravljajo drugo dejavnost
ali na drugem naslovu opravljajo enako ali drugo dejavnost
kot poslovni subjekt.
(3) Če državni organ, upravljavec javnih zbirk podatkov
ali uporabnik podatkov ugotovi, da podatek o šifri glavne
dejavnosti enote poslovnega registra ne ustreza dejanskemu
stanju, o tem obvesti upravljavca registra.
(4) Če upravljavec registra ugotovi, da se podatki, ki
jih pridobi na enega od načinov iz prejšnjih odstavkov, razlikujejo od podatkov v poslovnem registru, v sodelovanju s
poslovnim subjektom uskladi podatke v poslovnem registru
z dejanskim stanjem.
V. NAČIN DOLOČITVE ŠIFRE INSTITUCIONALNEGA
SEKTORJA
14. člen
(1) Upravljavec registra na podlagi podatkov iz prijave
enoti poslovnega registra določi šifro institucionalnega sektorja (v nadaljnjem besedilu: SKIS).
(2) Če se enota poslovnega registra ne strinja s SKIS,
ki jo določi upravljavec registra, lahko upravljavcu registra
predlaga drugačno razvrstitev.
(3) Upravljavec registra na podlagi utemeljenega predloga iz prejšnjega odstavka enoti poslovnega registra ponovno
določi SKIS. Če upravljavec registra oceni, da predlog ni
utemeljen, ga pošlje Komisiji za reševanje spornih primerov
razvrščanja enot poslovnega registra po SKIS (v nadaljnjem
besedilu: komisija SKIS) pri Statističnem uradu Republike
Slovenije. Na podlagi mnenja komisije SKIS lahko Statistični
urad Republike Slovenije upravljavcu registra pošlje zahtevo
za spremembo SKIS.
(4) Če Statistični urad Republike Slovenije ugotovi, da
določitev SKIS enoti poslovnega registra ni bila pravilna ali
ne ustreza dejanskemu stanju, lahko od upravljavca registra
zahteva, da ponovno opravi razvrstitev.
VI. NAČIN IN POGOJI UPORABE IN POSREDOVANJA
PODATKOV IZ POSLOVNEGA REGISTRA
15. člen
(1) Z državnimi organi in upravljavci javnih zbirk podatkov, ki se v skladu s prvim odstavkom 21. člena zakona povezujejo s poslovnim registrom zaradi vodenja svojih
zbirk podatkov, sklene upravljavec registra pisne dogovore
o načinu prevzemanja podatkov iz 8. člena zakona o enotah
poslovnega registra.
(2) Upravljavec registra zagotavlja izbor javnih podatkov
v skladu s tretjim odstavkom 22. člena zakona v ožji ali širši
strukturi. Z uporabniki, ki želijo spremljati tudi spremembe
teh podatkov, upravljavec registra sklene pogodbo o zagotavljanju podatkov iz poslovnega registra, v kateri se opredelijo
obseg in vrsta podatkov, namen uporabe ter način njihovega
prevzemanja.
(3) Upravljavec registra na podlagi pisne vloge uporabnika zagotavlja tudi uradni izpis podatkov za tiste enote
poslovnega registra, ki z vpisom v poslovni register pridobijo
pravno sposobnost. Uradni izpis podatkov iz poslovnega
registra je brezplačen, če ga poslovni subjekt naroči zase
ali če ga zahteva državni organ. Brezplačno ga dobi tudi
institucija ali druga oseba, ki izkaže pravni interes in ima za
to ustrezno zakonsko podlago. V vseh drugih primerih mora

Stran

12920 /

Št.

121 / 24. 11. 2006

Uradni list Republike Slovenije

uporabnik plačati stroške priprave in pošiljanja podatkov v
skladu s tarifo, ki jo določi upravljavec registra v soglasju z
Vlado Republike Slovenije.
VII. HRAMBA DOKUMENTACIJE POSLOVNEGA
REGISTRA
16. člen
(1) Dokumentacija poslovnega registra vsebuje:
– vse vhodne dokumente v elektronski obliki, ki jih upravljavec registra prejme od vstopnih točk VEM,
– vse izvirnike in kopije vhodnih dokumentov, ki jih upravljavec registra prejme od poslovnih subjektov ali pristojnih
organov za vpis v poslovni register, vpis sprememb podatkov
ali za izbris iz poslovnega registra,
– druge vhodne dokumente ter
– vse izhodne dokumente, ki jih v teh postopkih izda
upravljavec registra.
(2) Način hrambe dokumentacije poslovnega registra
bo določen z enotnimi in posebnimi tehnološkimi zahtevami,
izdanimi na podlagi predpisov, ki urejajo hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
1. Uredba o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra
Slovenije (Uradni list RS, št. 70/95 in 73/95 – popr.),
2. Metodološko navodilo za vodenje poslovnega registra Slovenije (Uradni list RS, št. 117/02) in
3. Pravilnik o načinu in postopku vpisa ter vodenja podatkov o samostojnih podjetnikih posameznikih v Poslovnem
registru Slovenije (Uradni list RS, št. 62/05).
18. člen
Metodološko navodilo iz 2. točke prejšnjega člena se
uporablja do izdaje navodila iz tretjega odstavka 8. člena
zakona, vendar ne več kot tri mesece.
19. člen
Postopki, pri katerih je bila prijava za vpis vložena pred
uveljavitvijo te uredbe, se končajo po določbah predpisa iz
1. točke 17. člena.
20. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-35/2006/15
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2111-0098
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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IDENTIFIKACIJA – matiþna
številka:

P

I J A V A
ZA
VPIS
V POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE
Izberite namen
vložitve prijave
(ustrezno obkrožite):

1.

R

A. Vpis
podjetnika

B. Vpis spremembe C. Izbris
podatkov
podjetnika

Predlagani datum vpisa/izbrisa:
Firma (ime in priimek podjetnika ter dodatne sestavine, oznaþba s. p., dejavnost):

2.
Skrajšana firma (vsaj ime in priimek podjetnika in oznaþba s. p.):
Sedež:
3.

4.

–

ulica in hišna številka:

–

naselje:

–

obþina:

–

poštna številka in kraj:

Podatki o podjetniku:
Ime in priimek:
EMŠO:
Davþna številka:
Prebivališþe (stalno/zaþasno):
–

država:

–

ulica in hišna številka:

–

naselje:

–

obþina:

Priloga
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poštna številka in kraj:

Telefon:
Telefaks:

Naslov elektronske pošte:
Spletni naslov:

Podatki o zastopnikih:
Ime in priimek:
EMŠO:
Davþna številka:
6.

Prebivališþe (stalno/zaþasno):
–

država:

–

ulica in hišna številka:

–

naselje:

–

obþina:

–

poštna številka in kraj:

Vrsta zastopnika:

7.

Dejavnosti podjetnika po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD):
Registrirane dejavnosti podjetnika
(Pri veþjem številu registriranih dejavnosti je treba seznam teh dejavnosti predložiti v prilogi):
Šifra podrazreda SKD
(petmestna številþna
oznaka)
1.
.
2.
.
3.
.
4.
.
5.
.
6.
.
7.
.
8.
.
9.
.
10.
.

Naziv podrazreda po SKD

Uradni list Republike Slovenije
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Glavna dejavnost podjetnika:
Predlog podjetnika za glavno dejavnost:
- šifra podrazreda (petmestna številþna oznaka) po SKD:
- naziv podrazreda:

8.

Podatki o delih (podružnicah)
podjetnika:
A. Vpis novega dela
(podružnice)

9.

Ime dela (podružnice) podjetnika:

10
.

Matiþna številka:

11
.

12
.

B. Sprememba pri delu
(podružnici)

Naslov:
–

ulica in hišna številka:

–

naselje:

–

obþina:

–

poštna številka in kraj:

Podatki o zastopniku dela (podružnice)
podjetnika:
Ime in priimek:
EMŠO:
Davþna številka:
Prebivališþe (stalno/zaþasno):
–

država:

–

ulica in hišna številka:

–

naselje:

–

obþina:

–

poštna številka in kraj:

Vrsta zastopnika:

.

C. Izbris dela (podružnice)

12923
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Glavna dejavnost dela (podružnice)
podjetnika:
Predlog podjetnika za glavno dejavnost dela
(podružnice) podjetnika:
13
.

- šifra podrazreda (petmestna številþna
oznaka) SKD:

.

- naziv podrazreda:

14
.

Sklep o vpisu v Poslovni register
Slovenije želim prejeti:
A. po pošti

B. z elektronsko vroþitvijo na naslov osebnega
elektronskega poštnega predala:
__________________________________________________

Podpis podjetnika ali
njegovega pooblašþenca:
Datum: ______________________

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga 2
Pravna podlaga: Zakon o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06),
Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št.
2/02), Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št.
13/06), Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije (Uradni list
RS, št. 121/06)
POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE
PRIJAVA POSLOVNIH SUBJEKTOV
A. Vpis

B. Sprememba

1

IDENTIFIKACIJA - matiþna številka:

2

POPOLNO IME / FIRMA:
Skrajšano ime / skrajšana firma:
Sedež in naslov:
- obþina

3

- naselje
- ulica in hišna številka
- poštna številka in kraj

4

Datum akta o ustanovitvi:

5

Davþna številka:

C. Izbris

12925
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Podatki o vpisu pri registrskem organu:
6

- organ _________________________________________________
- datum vpisa ____________________________________________
- zaporedna oziroma vložna številka vpisa ______________________

7

Pravnoorganizacijska oblika:
Podatki o ustanovitelju:
- ime in priimek oziroma firma ustanovitelja:

8

- EMŠO / matiþna številka ustanovitelja:
- naslov ustanovitelja:
(þe je veþ ustanoviteljev, priložiti sklep / odloþbo oz. akt o ustanovitvi)

9

Poreklo ustanovitvenega kapitala:

domaþi,

tuj,

mešani

10 Države ustanovitvenega kapitala:
11 Vrsta lastnine: zasebna,

državna,

mešana,

zadružna

Podatki o zastopniku:
- ime in priimek zastopnika:
12

- EMŠO zastopnika:
- naslov zastopnika:

13
14

(v primeru veþ zastopnikov priložiti sklep / odloþbo oz. akt o ustanovitvi)
Telefon:
Telefaks:

Elektronska pošta:

Podatki o dejavnostih
Registrirane dejavnosti
(v primeru veþjega števila registriranih dejavnosti je potrebno seznam le-teh predložiti v
prilogi):

Uradni list Republike Slovenije

1.
2.
3.
4.
5.

Šifra
podrazreda
SKD
.
.
.
.
.
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Ime podrazreda po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD)

Predlog poslovnega subjekta - za podrazred glavne dejavnosti po Standardni klasifikaciji
dejavnosti (SKD):
- šifra:

.

- ime podrazreda:
Podatki o spremembah:
15

- datum prijave:
- vrsta oziroma opis spremembe:

Prijavo izpolnil:
Ime in priimek:
Podpis:
Datum:
Tel. za dodatna pojasnila:
Direktor (zastopnik):

Registrski organ:

Stran
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Priloga 3
Pravna podlaga: Zakon o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06),
Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št.
2/02), Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št.
13/06), Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije (Uradni list
RS, št. 121/06)
POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE
PRIJAVA
ZA DELE POSLOVNIH SUBJEKTOV
A. Vpis

B. Sprememba

C. Izbris

FIRMA / IME POSLOVNEGA SUBJEKTA:

1

IDENTIFIKACIJA - matiþna številka (MŠ):

- davþna številka (DŠ):

PODATKI ZA DEL POSLOVNEGA SUBJEKTA

2

IDENTIFIKACIJA – številka za del poslovnega subjekta znotraj MŠ:
(pri prvem vpisu dela številko doloþi AJPES)

3

Ime:

Uradni list Republike Slovenije
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Sedež in naslov:
- obþina:
4

- naselje:
- ulica in hišna številka:
- poštna številka in kraj:

5

6
7

Za podružnico tujega poslovnega subjekta
-

država sedeža tujega poslovnega subjekta:

Vrsta dela poslovnega subjekta (podružnica, poslovna enota, ...):
Datum vpisa pri registrskem organu oziroma datum ustanovitve:
Podatki o zastopniku:

8

-

ime in priimek zastopnika:

-

EMŠO zastopnika:

-

naslov zastopnika:

(v primeru veþ zastopnikov priložiti sklep/odloþbo oz. akt o ustanovitvi)
Podatki o dejavnostih

9

Registrirane dejavnosti
(v primeru veþjega števila registriranih dejavnosti je potrebno seznam le-teh predložiti v
prilogi):

1.
2.
3.
4.
5.

Šifra
podrazreda
SKD
.
.
.
.
.

Ime podrazreda po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD)

Stran
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Predlog poslovnega subjekta za podrazred glavne dejavnosti dela poslovnega subjekta
po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD):
- šifra:

.

- ime podrazreda:
Podatki o spremembah:
10

datum prijave:

- vrsta oziroma opis spremembe:

Prijavo izpolnil:
Ime in priimek:
Podpis:
Datum:
Tel. za dodatna pojasnila:
Direktor (zastopnik):

Registrski organ:

Uradni list Republike Slovenije
5176.

Uredba o načinu vpisa upravljavcev
nepremičnin v zemljiški kataster in kataster
stavb

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena in 76. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin
v zemljiški kataster in kataster stavb
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa pogoje in način vpisa upravljavcev
nepremičnin, katerih lastnik je Republika Slovenija ali ki so
javno dobro v upravljanju Republike Slovenije, in upravljavcev nepremičnin, katerih lastnik so samoupravne lokalne
skupnosti ali ki so javno dobro v upravljanju samoupravnih
lokalnih skupnosti, v zemljiški kataster in kataster stavb.
2. člen
(upravljavci nepremičnin)
(1) Upravljavci nepremičnin, katerih lastnik je Republika Slovenija ali ki so javno dobro v upravljanju Republike
Slovenije, so državni organi in osebe javnega prava, ki jim
je pravica upravljanja nepremičnin podeljena z zakonom,
podzakonskim predpisom, aktom o ustanovitvi, ki ga sprejme
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), ali
s sklepom vlade.
(2) Upravljavci nepremičnin, katerih lastnik so samoupravne lokalne skupnosti ali ki so javno dobro v upravljanju
samoupravnih lokalnih skupnosti, so organi samoupravne
lokalne skupnosti in osebe javnega prava, ki jim je pravica
upravljanja nepremičnin podeljena z akti samoupravne lokalne skupnosti.
II. VPIS UPRAVLJAVCA NEPREMIČNIN V ZEMLJIŠKI
KATASTER IN KATASTER STAVB
3. člen
(pogoji za vpis upravljavca nepremičnin v zemljiški kataster
in kataster stavb)
(1) Vpis podatka o upravljavcu nepremičnin v zemljiški
kataster in kataster stavb (v nadaljnjem besedilu: vpis uprav
ljavca) se opravi na podlagi prijave prijavitelja ali sklepa vlade
oziroma akta samoupravne lokalne skupnosti, s katerim so
nepremičnine podeljene v upravljanje upravljavcu.
(2) Vpis upravljavca se izvede:
– če je nepremičnina vpisana v zemljiški kataster ali
kataster stavb, in
– če je upravljavec vpisan na Seznam upravljavcev
nepremičnin.
4. člen
(Seznam upravljavcev nepremičnin)
(1) Seznam upravljavcev nepremičnin iz prejšnjega člena je skupen seznam upravljavcev nepremičnin iz 2. člena
te uredbe.
(2) Seznam upravljavcev nepremičnin vzpostavi in vodi
Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) na podlagi zakonov, podzakonskih
predpisov, aktov o ustanovitvi, ki jih sprejme vlada, ali sklepov vlade in aktov samoupravnih lokalnih skupnosti.
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(3) Akt o določitvi upravljavcev nepremičnin, ki so v lasti
samoupravne lokalne skupnosti ali ki so javno dobro v upravljanju samoupravne lokalne skupnosti, mora samoupravna
lokalna skupnost poslati geodetski upravi po elektronski poti
v sedmih dneh po sprejetju akta. Šteje se, da je organ samoupravne lokalne skupnosti objavil seznam upravljavcev
nepremičnin v njegovi lasti, ko so ti vpisani na Seznam upravljavcev nepremičnin.
(4) Seznam upravljavcev nepremičnin vsebuje podatke
o pristojnem državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti in podatke o upravljavcih nepremičnin.
(5) Podatki o pristojnem državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti so: ime državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti in naslov državnega organa ali
samoupravne lokalne skupnosti.
(6) Podatki o upravljavcih nepremičnin so: ime oziroma
naziv upravljavca, matična številka upravljavca in naslov
upravljavca.
(7) Seznam upravljavcev nepremičnin vodi geodetska
uprava v digitalni obliki in je javno dostopen na njenih spletnih
straneh.
5. člen
(spremembe podatkov o pristojnem državnem organu ali
samoupravni lokalni skupnosti)
(1) Ob spremembi pristojnosti državnih organov ali samoupravnih lokalnih skupnosti geodetska uprava na podlagi
predpisov oziroma aktov iz drugega odstavka prejšnjega
člena po uradni dolžnosti vpiše na Seznam upravljavcev
nepremičnin spremembe podatkov o pristojnem državnem
organu ali samoupravni lokalni skupnosti.
(2) Ob spremembi imena ali naslova pristojnega državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti mora
pristojni državni organ ali samoupravna lokalna skupnost v
30 dneh od te spremembe poslati geodetski upravi podatek
o novem imenu ali naslovu.
6. člen
(spremembe in dopolnitve podatkov o upravljavcih
nepremičnin)
(1) Spremembe in dopolnitve podatkov o upravljavcih
nepremičnin se nanašajo na:
– vpis novega upravljavca nepremičnin na Seznam
upravljavcev nepremičnin,
– spremembe podatkov o upravljavcih nepremičnin in
– izbris upravljavca nepremičnin s Seznama upravljavcev nepremičnin.
(2) Če upravljavec nepremičnin ni vpisan na Seznam
upravljavcev nepremičnin, ga vpiše geodetska uprava na
podlagi zakona, podzakonskega predpisa, akta o ustanovitvi
ali sklepa vlade o določitvi novega upravljavca za posamezno nepremičnino ali na podlagi akta samoupravne lokalne
skupnosti. Če upravljavca nepremičnin določa zakon, ga geodetska uprava vpiše na Seznam upravljavcev nepremičnin
po uradni dolžnosti. Če upravljavca nepremičnin določa akt,
s katerim vlada, pristojno ministrstvo in samoupravna lokalna skupnost določi novega upravljavca nepremičnin, mora
organ akt, ki ga je sprejel, poslati geodetski upravi po elektronski poti v sedmih dneh po sprejetju, nato pa geodetska
uprava vpiše novega upravljavca nepremičnin na Seznam
upravljavcev nepremičnin po uradni dolžnosti.
(3) Spremembe podatkov o upravljavcu nepremičnine
mora poslati geodetski upravi upravljavec, pristojni državni
organ ali samoupravna lokalna skupnost v 30 dneh od nastanka spremembe.
(4) Geodetska uprava lahko spremeni podatke iz prejšnjega odstavka po uradni dolžnosti s prevzemom podatkov
iz uradnih evidenc.
(5) Izbris upravljavca nepremičnin s Seznama upravljavcev nepremičnin se lahko opravi, če v zemljiškem katastru ali
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katastru stavb ni pri nobeni nepremičnini vpisan upravljavec,
za katerega se predlaga izbris. Izbris upravljavca opravi
geodetska uprava na predlog subjektov iz drugega odstavka
tega člena. Če ugotovi, da je upravljavec vpisan pri drugih
nepremičninah, obvesti o tem pristojni državni organ ali samoupravno lokalno skupnost. Izbris upravljavca se ne opravi
do določitve novega upravljavca teh nepremičnin.
7. člen
(prijavitelj)
(1) Prijavo za vpis upravljavca nepremičnin, katerih lastnik je Republika Slovenija ali ki so javno dobro v upravljanju
Republike Slovenije, lahko vloži upravljavec, pristojno ministrstvo ali vlada.
(2) Ministrstvo, pristojno za javno upravo, lahko vloži
prijavo za vpis upravljavca nepremičnin iz pristojnosti drugih
ministrstev.
(3) Prijavo za vpis upravljavca nepremičnin, katerih lastnik je samoupravna lokalna skupnost ali ki so javno dobro
v upravljanju samoupravne lokalne skupnosti, lahko vloži
upravljavec ali samoupravna lokalna skupnost.
8. člen
(prijava)
(1) Prijavitelj vloži prijavo za vpis upravljavca (v nadaljnjem besedilu: prijava) pri geodetski upravi.
(2) Prijava se vloži pisno ali se posreduje po elektronski
poti.
(3) Prijava mora vsebovati:
a) podatke o upravljavcu iz šestega odstavka 4. člena
te uredbe in
b) podatke o nepremičnini:
– za nepremičnine, vpisane v zemljiškem katastru: katastrska občina in identifikacijska oznaka parcele;
– za nepremičnine, vpisane v katastru stavb: katastrska občina, identifikacijska oznaka stavbe in identifikacijska
oznaka dela stavbe.
(4) Če akt, s katerim vlada, pristojno ministrstvo in samoupravna lokalna skupnost določi upravljavca nepremičnin,
vsebuje vse podatke iz prejšnjega odstavka in je poslan geodetski upravi po elektronski poti, se šteje za prijavo. Če akt
ne vsebuje vseh podatkov o upravljavcu iz šestega odstavka
4. člena te uredbe, ga geodetska uprava po uradni dolžnosti
dopolni s prevzemom podatkov iz uradnih evidenc, kadar to
ni mogoče, pa pozove vlado, pristojno ministrstvo in samoupravno lokalno skupnost, da manjkajoče podatke dopolni.
(5) Po vložitvi prijave geodetska uprava preveri, ali jo je
vložil prijavitelj in ali sta izpolnjena pogoja iz drugega odstavka 3. člena te uredbe.
(6) Če je prijavo vložil subjekt, ki ni prijavitelj iz 7. člena
te uredbe, geodetska uprava vpisa upravljavca ne opravi in
o tem obvesti subjekt, ki je vložil prijavo.
(7) Če prijava ne vsebuje vseh podatkov iz tretjega odstavka tega člena, geodetska uprava pozove prijavitelja, da
dopolni prijavo. V tem pozivu ga opozori, s katerimi podatki je
treba prijavo dopolniti, obvesti pa ga tudi, da vpis upravljavca
ne bo opravljen, če pomanjkljivosti ne bodo odpravljene v
postavljenem roku.
9. člen
(vpis in spremembe vpisa upravljavca)
(1) Geodetska uprava vpiše upravljavca v zemljiški kataster in kataster stavb na podlagi podatkov iz prijave.
(2) Vpis upravljavca, ki je za posamezno nepremičnino
določen s sklepom vlade ali z aktom samoupravne lokalne
skupnosti, je dokončen in se lahko spremeni samo na podlagi
novega sklepa vlade ali novega akta samoupravne lokalne
skupnosti.
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(3) Geodetska uprava o vpisu upravljavca obvesti prijavitelja in upravljavca, če ta ni prijavitelj.
(4) Spremembe vpisa upravljavca se izvedejo po postopku, določenem za vpis upravljavca.
10. člen
(začasni vpis upravljavca)
Če za posamezno nepremičnino upravljavec ni določen
s sklepom vlade ali aktom samoupravne lokalne skupnosti,
geodetska uprava pri tej nepremičnini začasno vpiše enega
ali več prijavljenih upravljavcev.
11. člen
(izbris upravljavca)
(1) Geodetska uprava po uradni dolžnosti izbriše upravljavca, ki je vpisan na podlagi prejšnjega člena, ko prejme
sklep vlade ali akt samoupravne lokalne skupnosti o določitvi
upravljavca nepremičnine.
(2) Upravljavec, ki je vpisan na podlagi prejšnjega člena, lahko sam predlaga, da ga geodetska uprava izbriše kot
upravljavca pri posamezni nepremičnini.
(3) Geodetska uprava izbriše upravljavca, če Republika
Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost ni več lastnik
nepremičnine ali če javno dobro ni več v upravljanju Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti. Geodetska
uprava izbriše upravljavca na predlog vlade, če gre za nepremičnino, ki je bila v lasti Republike Slovenije ali ki je bila javno
dobro v upravljanju Republike Slovenije, ali samoupravne
lokalne skupnosti, če gre za nepremičnino, ki je bila v lasti
samoupravne lokalne skupnosti ali ki je bila javno dobro v
upravljanju samoupravne lokalne skupnosti, ali na zahtevo
novega lastnika ali pridobitelja nepremičnine.
(4) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka geodetska uprava preveri z vpogledom v evidenco zemljiške
knjige. Če pogoj ni izpolnjen, geodetska uprava zahtevo
zavrne z odločbo.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
(vzpostavitev Seznama upravljavcev nepremičnin)
Geodetska uprava v 30 dneh po uveljavitvi te uredbe
vzpostavi Seznam upravljavcev nepremičnin tako, da:
– kot upravljavce nepremičnin, katerih lastnik je Republika Slovenija ali ki so javno dobro v upravljanju Republike
Slovenije, vpiše upravljavce nepremičnin s Seznama upravljavcev nepremičnin v državni lasti, ki ga je sprejela vlada s
sklepom šifra 47800-8/2006/10 z dne 11. 5. 2006 in
– kot upravljavce nepremičnin, ki so v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti ali so javno dobro v upravljanju samoupravnih lokalnih skupnosti, vpiše samoupravne lokalne
skupnosti, ustanovljene na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06
– uradno prečiščeno besedilo).
13. člen
(prijava na podlagi izdanih aktov)
(1) Kot prijava iz 8. člena te uredbe se šteje tudi akt, s
katerim je vlada, pristojno ministrstvo in samoupravna lokalna skupnost določila upravljavca nepremičnin, če vsebuje
podatke iz tretjega odstavka 8. člena te uredbe in je bil izdan
pred uveljavitvijo te uredbe.
(2) Če akt iz prejšnjega odstavka ne vsebuje vseh podatkov o upravljavcu iz šestega odstavka 4. člena te uredbe,
ga geodetska uprava po uradni dolžnosti dopolni s prevzemom podatkov iz uradnih evidenc, kadar to ni mogoče, pa
pozove prijavitelja k dopolnitvi podatkov.
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14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o vpisu upravljavcev nepremičnin v državni lasti v zemljiški
kataster in kataster stavb (Uradni list RS, št. 20/02 in 47/06
– ZEN).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-88/2006/5
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2511-0010
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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– se pri proizvodnji materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, uporablja in/ali je v njih prisoten BFDGE
(3. člen Uredbe 1895/2005 /ES);
– se pri proizvodnji materialov in izdelkov, namenjenih
za stik z živili, uporablja in/ali je v njih prisoten NOGE (4. člen
Uredbe 1895/2005 /ES);
– se materialom in izdelkom, namenjenim za stik z
živili, ne priloži pisna izjava v skladu s 16. členom Uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne
27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik
z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS
(UL L št. 338 z dne 13. 11. 2004, str. 4) (5. člen Uredbe
1895/2005 /ES).
Z globo od 200.000 do 3.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik
posameznik.
Z globo od 30.000 do 250.000 tolarjev se za prekršek
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika.
III. KONČNA DOLOČBA

5177.

Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES)
št. 1895/2005 o omejitvi uporabe nekaterih
epoksi derivatov v materialih in izdelkih,
namenjenih za stik z živili

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – prečiščeno besedilo) in v zvezi z izvajanjem Zakona o zdravstveni
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Uredbe Komisije (ES) št. 1895/2005
o omejitvi uporabe nekaterih epoksi derivatov v
materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določata pristojni organ in kazenska določba v zvezi z izvajanjem Uredbe Komisije (ES)
št. 1895/2005 z dne 18. novembra 2005 o omejitvi uporabe
nekaterih epoksi derivatov v materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (UL L št. 302 z dne 19.11 2005, str. 28; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1895/2005/ES).
2. člen
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1895/2005/ES je
ministrstvo, pristojno za zdravje.
3. člen
Uradni zdravstveni nadzor nad izvajanjem te uredbe
opravljajo zdravstveni inšpektorji in veterinarski inšpektorji v
skladu s svojimi pristojnostmi.
II. KAZENSKA DOLOČBA
4. člen
Z globo od 500.000 do 8.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če:
– materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili, sproščajo
snovi v nasprotju z 2. členom Uredbe 1895/2005 /ES;

5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-12/2006/8
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2711-0180
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

5178.

Uredba o določitvi pogojev in obsega dela
plače za plačilo povečanega obsega dela v
javnem sektorju

Na podlagi četrtega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi pogojev in obsega dela plače
za plačilo povečanega obsega dela
v javnem sektorju
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa pogoje in obseg dela plače za plačilo povečanega obsega dela javnih uslužbencev v javnem
sektorju.
2. člen
(pogoji)
(1) Javnemu uslužbencu se lahko izplača del plače za
povečan obseg dela v posameznem mesecu pod pogoji, ki
jih določa zakon, če:
1. povečan obseg dela opravi pri opravljanju rednih
delovnih nalog uporabnika proračuna ali
2. opravi povečan obseg dela v okviru sodelovanja pri
izvajanju projekta nacionalnega pomena.
(2) Javnemu uslužbencu, ki prejema del plače za plačilo
povečanega obsega dela iz prvega odstavka tega člena,
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direktor oziroma predstojnik za iste naloge ne sme odrediti
dela preko polnega delovnega časa.

za plačilo povečanega obsega dela na podlagi obstoječih
predpisov.

3. člen
(viri)
Del plače za povečan obseg dela se zagotavlja:
1. za plačilo povečanega obsega dela iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena iz prihrankov sredstev za
plače posameznega proračunskega uporabnika, ki nastanejo
zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela zaradi bolezni
ali dopusta za nego in varstvo otroka oziroma starševskega dopusta ali zaradi nerealiziranih nadomestnih zaposlitev
oziroma realiziranih nadomestnih zaposlitev z nižjo plačo
v tekočem letu v okviru sprejetega finančnega načrta za
tekoče leto,
2. za plačilo povečanega obsega dela iz 2. točke prvega
odstavka prejšnjega člena iz sredstev projekta nacionalnega
pomena oziroma iz dodatno zagotovljenih sredstev za ta
namen, ki jih odobri Vlada Republike Slovenije.

7. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. decembra 2006.

4. člen
(višina dela plače)
(1) Direktorjem iz Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 12/06, 36/06 in 46/06) se
lahko izplača del plače za povečan obseg dela le iz 2. točke
prvega odstavka 2. člena te uredbe, in sicer največ v višini
8 odstotkov osnovne plače.
(2) Višina dela plače za plačilo povečanega obsega
dela iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe
lahko znaša za javnega uslužbenca največ 35 odstotkov
osnovne plače iz 3. člena Zakona o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 18/94 in naslednji).
(3) Izjemoma lahko Vlada Republike Slovenije določi
višji odstotek dela plače za povečan obseg dela iz 2. točke
prvega odstavka 2. člena te uredbe.
5. člen
(odločanje o dodelitvi sredstev)
(1) V primeru, ko je ustanovitelj in financer uporabnika
proračuna država, odloči o delu plače za povečan obseg dela
za direktorje iz prvega odstavka 4. člena te uredbe s sklepom
organ, pristojen za njihovo imenovanje, s soglasjem Vlade
Republike Slovenije. V primeru, ko je ustanovitelj in financer
lokalna skupnost s sklepom odloči organ, pristojen za njihovo
imenovanje, s soglasjem župana lokalne skupnosti, kjer je
sedež uporabnika proračuna. V primeru, ko ustanovitelj ni
hkrati tudi financer, odloči o delu plače za povečan obseg
dela za direktorje organ, pristojen za njihovo imenovanje, s
soglasjem financerja.
(2) O delu plače za povečan obseg dela javnega uslužbenca iz drugega odstavka 4. člena te uredbe s sklepom
odloči direktor oziroma predstojnik.
6. člen
(prehodna določba)
(1) Uredba ne velja za javne uslužbence, ki imajo pravice iz naslova povečanega obsega dela, določene na podlagi 96. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo), petega in šestega
odstavka 41.c člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list
RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), 12. člena Zakona o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih
(Uradni list RS, št. 16/92, 13/93, 17/93, 42/93, 18/94 in 36/96)
ter 124. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno
besedilo) do prvega izplačila plač po ZSPJS.
(2) Javnim uslužbencem iz prvega odstavka tega člena
se do prvega izplačila plač po ZSPJS izplačuje del plače

Št. 00714-34/2006/9
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-3111-0060
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

5179.

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o
žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih
in svincu v zunanjem zraku

Na podlagi prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvah Uredbe
o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih,
delcih in svincu v zunanjem zraku
1. člen
V Uredbi o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 52/02,
18/03 in 41/04 – ZVO-1) se v 1. členu v prvem odstavku za
besedo »uredba« doda besedilo »v skladu z Direktivo Sveta
1999/30/ES z dne 22. aprila 1999 o mejnih vrednostih žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov,
trdnih delcev in svinca v zunanjem zraku (UL L št. 163 z dne
29. 6. 1999, str. 41, z vsemi spremembami)«.
2. člen
V 2. členu se za 20. točko doda nova 21. točka, ki se
glasi:
»21. Ekosistem so habitatni tipi in habitati rastlinskih in
živalskih vrst na ekološko pomembnih območjih v skladu s
predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.«.
3. člen
V prilogi 1 se v prvi tabeli v tretji vrstici v prvem stolpcu
besedilo »zavarovanih naravnih vrednot« nadomesti z besedo »ekosistemov«.
V tretji tabeli se v šesti vrstici v tretjem stolpcu besedilo
»18-krat« nadomesti z besedilom »7-krat«.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-90/2006/6
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2511-0196
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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5180.

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o
začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Programa priprave
državnega lokacijskega načrta za glavno
cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku
Mengeš–Žeje

Št.

1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi
Programa priprave državnega lokacijskega načrta za glavno
cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Mengeš–Žeje
(Uradni list RS, št. 50/05).
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-89/2006/6
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2511-0208

5181.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi,
sestavi, organizaciji in nalogah medresorske
skupine za informiranje in obveščanje o
strukturnih skladih in kohezijskem skladu

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije sprejme

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi,
sestavi, organizaciji in nalogah medresorske
skupine za informiranje in obveščanje
o strukturnih skladih
in kohezijskem skladu
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah
medresorske skupine za informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu (Uradni list RS, št. 66/04
in 83/06) se v prvem odstavku 4. člena za osmo alinejo doda
nova alineja, ki se glasi:
– »predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano;«.
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Št. 01201-28/2006/5
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-1536-0017
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
5182.

Pravilnik o evidenci subjektov

Na podlagi drugega odstavka 114. člena v zvezi s 101.,
102. in 113. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o evidenci subjektov
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje vpisa, način vodenja in način upravljanja evidence subjektov (v nadaljnjem besedilu:
ESUB) iz delovne pristojnosti ministrstva, pristojnega za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Stran

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

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o prenehanju veljavnosti
Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora na podlagi Programa priprave
državnega lokacijskega načrta za glavno
cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku
Mengeš–Žeje
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men:

2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. ESUB je centralna zbirka podatkov o subjektih, vzpostavljena z namenom enotnega načina vodenja vseh subjektov, vpisanih v katerokoli obvezno zbirko podatkov iz delovne
pristojnosti ministrstva;
2. delovna pristojnost ministrstva se nanaša na delovno
pristojnost ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
ne glede na to ali se izvaja na ministrstvu, v organih v sestavi
ministrstva oziroma pri upravnih enotah;
3. subjekt je pravna ali fizična oseba, agrarna ali pašna
skupnost, izobraževalna ustanova ali registrirana verska skupnost ali pravna oseba registrirane verske skupnosti;
4. SUBJ ID je enolična in neponovljiva identifikacijska
številka subjekta. Je osnova za vodenje ESUB-a in za povezovanje subjekta z obveznimi zbirkami podatkov iz delovne
pristojnosti ministrstva.
3. člen
(vsebina in vpis v ESUB)
(1) V ESUB se vpisujejo subjekti s podatki iz 102. člena
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Če ministrstvo oziroma upravna enota ob vpisu subjekta v katerokoli zbirko podatkov iz delovne pristojnosti
ministrstva ugotovi, da subjekt še ni vpisan v ESUB, hkrati z
vpisom v zbirko podatkov izvede tudi vpis v ESUB.
4. člen
(dodelitev SUBJ ID)
(1) Subjektu se dodeli SUBJ ID ob prvem vpisu subjekta v ESUB. Subjekta se o dodelitvi SUBJ ID ne obvešča.
Subjekt se v ESUB vpiše enkrat.
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(2) Po preveritvi pravilnosti posredovanih podatkov se
podatki o subjektu prevzamejo iz uradnih evidenc oziroma
registrov v skladu z določbami zakona.
5. člen
(prehodno obdobje)
(1) Subjekti, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika vpisani v
ESUB v skladu s Pravilnikom o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov (Uradni list RS, št. 65/05 in 7/06),
se štejejo za vpisane v ESUB po tem pravilniku.
(2) Postopki, začeti po pravilniku iz prejšnjega odstavka,
se nadaljujejo v skladu s tem pravilnikom.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 33011-5532/2006/1
Ljubljana, dne 2. novembra 2006
EVA 2006-2311-0152
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

5183.

Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev

Na podlagi devetega odstavka 103. člena, dvanajstega
odstavka 103.a člena, v zvezi z drugim odstavkom 114. člena
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi petega odstavka 100. člena
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o registru kmetijskih gospodarstev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje in postopek za vpis, način
vodenja in način upravljanja registra kmetijskih gospodarstev
(v nadaljnjem besedilu: RKG), registra skupnih pašnikov ter
evidence grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: evidenca GERK).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
1. kmetija je kmetijsko gospodarstvo, katerega nosilec
je fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik;
2. kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik (v nadaljevanju: KMG – skupni pašnik) je kmetijsko gospodarstvo, ki se
del leta ukvarja s pašo živali in ima v uporabi enega ali več
skupnih pašnikov;
3. skupni pašnik predstavljajo kmetijska zemljišča v skupni uporabi pašnih interesentov, namenjena za skupno pašo
njihovih živali, ter poslopja in naprave na teh zemljiščih;
4. kmetijsko gospodarstvo – planina (v nadaljevanju:
KMG – planina) je kmetijsko gospodarstvo, ki se del leta
ukvarja s pašo živali in ima v uporabi eno ali več planin;
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5. planina je tradicionalna oblika individualne ali skupne
rabe kmetijskih zemljišč v alpskem, predalpskem ali dinarskem svetu Slovenije in ima naslednje značilnosti:
– predstavlja geografsko zaokrožena kmetijska zemljišča in gozd v upravljanju,
– na njej je organizirana sezonska paša živali brez vsakodnevnega vračanja živali v domačo oskrbo,
– najnižja točka leži na nadmorski višini najmanj 750 m;
izjemoma, kadar tako izhaja iz geografskih, zgodovinskih ali
drugih razlogov, lahko najnižja točka leži tudi na nadmorski
višini najmanj 400 m, če veljajo zgoraj naštete lastnosti,
– lahko so prisotni gospodarski objekti ter objekti in
naprave za oskrbo ljudi in živali;
6. sedež oziroma naslov kmetijskega gospodarstva pomeni lokacijo, na kateri se nahaja pretežni del kmetijskih zemljišč oziroma rejnih živali. Naslov se opredeli z naslednjimi
podatki: občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni
številki, poštna številka, pošta. Če se pretežni del kmetijskih
zemljišč oziroma rejnih živali nahaja na lokaciji, ki je ni mogoče opredeliti s hišno številko, se navede podatek o občini in
naselju oziroma o geografskih koordinatah lokacije;
7. KMG-MID je enolična in neponovljiva identifikacijska
številka kmetijskega gospodarstva, ki je osnova za vodenje
RKG in za povezovanje z drugimi zbirkami podatkov. Uporaba KMG-MID je obvezna v vseh zbirkah podatkov, ki se
navezujejo na kmetijsko gospodarstvo;
8. GERK je strnjena površina kmetijskega ali gozdnega
zemljišča z isto vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega
kmetijskega gospodarstva. Vrste dejanske rabe so opredeljene v predpisu, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih
in gozdnih zemljišč. V površino GERK se lahko vštejejo tudi
vetrozaščitni pasovi, žive meje, omejki, mejice, jarki, kamnite
ograje, suhozidi, razna sušila (kozolci, ostrvi ipd.) in poljske
poti, če so sestavni del tradicionalne kulturne krajine in dobre kmetijske prakse in če njihova širina ne presega dveh
metrov. Za vinograde, intenzivne in ekstenzivne sadovnjake,
hmeljišča in oljčnike (v nadaljnjem besedilu: trajni nasadi) se
pri določitvi GERK upošteva določbe iz predpisov, ki urejajo
evidence pridelovalcev kmetijskih pridelkov in živil iz prve,
druge, tretje in pete alinee 104. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo; v
nadaljnjem besedilu: zakon) (v nadaljnjem besedilu: evidence pridelovalcev) ter register pridelovalcev grozdja in vina (v
nadaljevanju: RPGV). Najmanjša velikost GERK je 25 m2;
9. zemljišča v uporabi kmetijskega gospodarstva so zemljišča, za katera ima nosilec kmetijskega gospodarstva (v
nadaljnjem besedilu: nosilec) pravico do uporabe. Pravico do
uporabe v smislu tega pravilnika ima nosilec, ki je lastnik ali zakupnik zemljišča oziroma ima za uporabo zemljišča pridobljeno
soglasje lastnikov oziroma solastnikov zemljišč ali drugo pravno
podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe zemljišč;
10. GERK_PID je neponovljiva identifikacijska številka
GERK. Uporaba GERK_PID je obvezna v vseh zbirkah podatkov, ki se navezujejo na zemljišča v uporabi kmetijskega
gospodarstva;
11. obvezne zbirke podatkov so vse zbirke podatkov, ki
se vodijo na podlagi predpisov s področja dela ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
(2) Vsi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen kot izrazi, uporabljeni v zakonu, ki ureja kmetijstvo,
predpisih, ki urejajo evidence pridelovalcev kmetijskih pridelkov oziroma živil, predpisu, ki ureja RPGV, predpisu, ki
ureja evidenco subjektov, predpisih, ki urejajo identifikacijo
in registracijo živali, predpisu, ki ureja razvoj podeželja, in
predpisu, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu.
3. člen
(nosilec, člani kmetije)
(1) Nosilec je subjekt, ki je lahko:
– poslovno sposobna fizična oseba, ki ni samostojni
podjetnik posameznik,
– samostojni podjetnik posameznik, registriran za kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost,
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– pravna oseba, registrirana za kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost; društvo, kadar opravlja kmetijsko oziroma
gozdarsko dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje
društev,
– izobraževalna ustanova, ki se ukvarja tudi s kmetijsko
oziroma gozdarsko dejavnostjo,
– agrarna skupnost,
– pašna skupnost ali
– registrirana verska skupnost ali pravna oseba registrirane verske skupnosti, ki se ukvarja tudi s kmetijsko oziroma
gozdarsko dejavnostjo.
(2) Kmetijsko gospodarstvo ima enega nosilca. Subjekt
je lahko nosilec samo enega kmetijskega gospodarstva, razen v primeru KMG – skupnih pašnikov in KMG – planin.
(3) V primeru KMG – skupni pašnik ali KMG – planina,
ki je v skupni rabi, je nosilec registrirana agrarna ali pašna
skupnost. Če KMG – skupnega pašnika in KMG – planine v skupni rabi ne upravlja registrirana agrarna ali pašna
skupnost, je nosilec subjekt, ki ga pooblastijo vsi nosilci
kmetijskih gospodarstev, ki imajo pravico uporabe skupnih
pašnikov ali planin in jih tudi dejansko uporabljajo.
(4) Nosilec je za vpis v RKG dolžan pridobiti soglasja lastnikov in solastnikov za uporabo zemljišč, ki so sestavni del
kmetijskega gospodarstva. V primeru spora ali suma na nepravilnost upravna enota pozove nosilca, da ta soglasja predloži. Če je predmet spora celotno kmetijsko gospodarstvo
in nosilec ne predloži soglasij vseh lastnikov in solastnikov
zemljišč v uporabi, se nosilca s kmetijskega gospodarstva
izbriše. Kot novi nosilec za sporno kmetijsko gospodarstvo
se lahko vpiše le subjekt, ki predloži soglasja vseh lastnikov
in solastnikov zemljišč v uporabi oziroma dokazilo, da je
določen kot začasni skrbnik oziroma začasni zastopnik za
kmetijsko gospodarstvo. V primeru spora o pravici do uporabe posameznih kmetijskih ali gozdnih zemljišč upravna enota
izvede postopek v skladu s 16. členom tega pravilnika.
(5) V RKG se kot člani kmetije vpišejo subjekti, ki izpolnjujejo pogoje iz 9. točke 3. člena zakona ter na kmetiji
opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost oziroma so zavezanci za vpis v obvezne zbirke podatkov ministrstva ali
upravičenci do sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike.
Soglasje za vpis člana kmetije morata podati tako nosilec kot
član kmetije, ki se vpisuje.
(6) Na kmetiji je lahko vpisan eden ali več članov kmetije. Subjekt je lahko vpisan kot član kmetije samo na eni
kmetiji. Subjekt, ki je vpisan kot član kmetije, ne more biti
vpisan kot nosilec drugega kmetijskega gospodarstva, razen
v primeru KMG – skupnega pašnika in KMG – planine.
(7) Nosilec je dolžan posredovati resnične podatke.
II. RKG
4. člen
(vsebina RKG)
(1) V RKG se vpišejo kmetijska gospodarstva v skladu s
prvim in drugim odstavkom 103. člena zakona, ki imajo sedež
na območju Republike Slovenije.
(2) RKG vodijo upravne enote na enoten način, na elektronskem mediju, v pisni in grafični obliki. V RKG se vodijo
podatki iz obrazcev v prilogah 1, 3 in 7, ki so sestavni del tega
pravilnika, ter podatki o zemljiščih iz evidence GERK. V RKG
se vodijo tudi opombe o nedokončanih sodnih postopkih ali
sodnih sporih na kmetijskem gospodarstvu in postopkih v
RKG ter razvrstitev kmetijskega gospodarstva v območja z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, ki se izračuna
na podlagi podatkov o zemljiščih iz evidence GERK.
(3) Razvrstitev kmetijskega gospodarstva v območja z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost izvede ministrstvo na podlagi seznama in obsega območij z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost, ki ga določa predpis, ki
ureja razvoj podeželja. Kmetijsko gospodarstvo se razvrsti
v posamezno območje, če se v njem nahaja več kot 50%
kmetijskih zemljišč, ki niso druge kmetijske površine v skladu
s predpisom, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in
gozdnih zemljišč.
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(4) Za kmetijska gospodarstva, ki imajo v uporabi skupne pašnike ali planine, se vodijo tudi naslednji podatki:
– identifikacijska oznaka skupnega pašnika oziroma
planine,
– ime skupnega pašnika oziroma planine,
– GERK_PID, ki so vključeni v skupni pašnik oziroma
planino,
– podatki o najvišji, najnižji in povprečni nadmorski višini
skupnega pašnika oziroma planine iz uradnih kartografskih
materialov,
– podatki o objektih, povezanih z rejo živali na skupnem
pašniku oziroma planini,
– podatki o obstoju in načinu oskrbe z elektriko in
vodo,
– podatki o dostopu do skupnega pašnika oziroma planine,
– podatki o obstoju električnega pastirja,
– število stalnega osebja na skupnem pašniku oziroma
planini,
– vrsta planine (predplanina, planina, visokogorska planina).
5. člen
(vpis kmetijskega gospodarstva v RKG)
(1) Kmetijsko gospodarstvo se vpiše v RKG na podlagi
vloge, ki jo vloži subjekt, ki bo nosilec, pri upravni enoti in
mora vsebovati podatke iz priloge 1 tega pravilnika. Če
ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi kmetijska ali gozdna
zemljišča, se vlogi priloži izpolnjen obrazec iz priloge 2, ki je
sestavni del tega pravilnika. Če gre za vpis člana kmetije v
RKG v skladu s petim odstavkom 3. člena tega pravilnika,
poda nosilec vlogo, ki mora vsebovati podatke iz priloge 3
tega pravilnika. Za KMG – skupne pašnike oziroma KMG
– planine se za vsak skupni pašnik oziroma za vsako planino
v vlogi navede podatke iz priloge 4, ki je sestavni del tega
pravilnika. Če KMG – skupnega pašnika oziroma KMG – planine v skupni rabi ne upravlja registrirana agrarna ali pašna
skupnost, mora subjekt, ki bo nosilec, vlogi priložiti izpolnjen
obrazec iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Če je nosilec v vlogi navedel kmetijska ali gozdna
zemljišča v uporabi oziroma, da ima rejne živali, ga upravna
enota pozove na vpis GERK v evidenco GERK oziroma ga
napoti na vpis v evidenco imetnikov rejnih živali v skladu s
predpisi o identifikaciji in registraciji živali.
(3) Če ob vpisu v katerokoli obvezno zbirko podatkov, ki
jo upravlja oziroma vodi ministrstvo, kmetijsko gospodarstvo
še ni vpisano v RKG, ministrstvo odstopi vlogo, s katero se
subjekt vpiše v obvezno zbirko podatkov, upravni enoti, da
izvede vpis v RKG.
(4) Na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka in po ugotovitvi, da kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje pogoje za vpis
v RKG iz 3. člena tega pravilnika, upravna enota vpiše kmetijsko gospodarstvo v RKG ter nosilcu izda izpis iz RKG, ki
šteje kot potrdilo o vpisu v RKG in vsebuje najmanj:
– KMG-MID,
– naslov kmetijskega gospodarstva,
– podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva,
– v primeru kmetije podatke o članih kmetije,
– podatke o GERK kmetijskega gospodarstva, in sicer
identifikacijsko oznako (GERK_PID), domače ime, vrsto dejanske rabe ter površino GERK, morebitne opombe oziroma
izjave nosilca, nastale ob vpisu GERK, podatke o trajnih nasadih za GERK iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika
ter datum vpisa oziroma zadnje spremembe GERK in
– v primeru KMG – skupnega pašnika oziroma KMG
– planine podatke o skupnih pašnikih oziroma planinah.
(5) Če upravna enota ugotovi, da vlagatelj ne izpolnjuje
pogojev za vpis v RKG, vlogo za vpis zavrne.
6. člen
(javljanje sprememb v RKG)
(1) Spremembe podatkov, vpisanih v RKG, mora nosilec sporočiti upravni enoti najkasneje v tridesetih dneh od
nastanka spremembe, če ni drugače predpisano.
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(2) Oseba, ki je pooblaščena za nosilca KMG – skupnega pašnika oziroma KMG – planine, ki je v skupni rabi,
v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega pravilnika, mora
ne glede na prejšnji odstavek javiti spremembo uporabnikov
skupnega pašnika oziroma planine, najpozneje en teden
pred prigonom živali na skupni pašnik oziroma planino. V primeru novega uporabnika skupnega pašnika oziroma planine
mora predložiti tudi pooblastilo, ki ga podpiše novi uporabnik
skupnega pašnika oziroma planine.
(3) Vloga za spremembo nosilca kmetijskega gospodarstva mora vsebovati podatke iz priloge 6, ki je sestavni del
tega pravilnika. Pri spremembi nosilca se smiselno uporabljajo določbe 3. člena tega pravilnika.
(4) Ob vpisu spremembe podatkov v RKG upravna enota nosilcu izda nov izpis iz četrtega odstavka 5. člena tega
pravilnika.
(5) Če upravna enota ugotovi, da pogoji za vpis spremembe v RKG niso podani, predlog za vpis spremembe
zavrne.
7. člen
(stalež rejnih živali)
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena tega
pravilnika se podatki o staležu rejnih živali sporočajo najmanj
enkrat letno, obvezno pa je treba sporočiti stanje na dan prvi
januar in sicer najkasneje do petnajstega januarja, ne glede
na to, ali je med letom prišlo do spremembe staleža rejnih
živali ali ne.
(2) Stalež rejnih živali se sporoči upravni enoti na obrazcu iz priloge 7 tega pravilnika. Obrazec je objavljen na spletni strani ministrstva: http://rkg.gov.si/GERK in dostopen na
upravnih enotah.
(3) Podatkov o staležu rejnih živali ni potrebno sporočati
za KMG – skupne pašnike, KMG – planine.
(4) Podatkov o staležu rejnih živali ni treba sporočati
tudi za druga kmetijska gospodarstva, ki se ne ukvarjajo z
rejo živali in to potrdi nosilec s pisno izjavo upravni enoti.
(5) O vpisu staleža rejnih živali v RKG upravna enota
nosilcev posebej ne obvešča. Podatki o staležu rejnih živali so razvidni na spletni strani ministrstva: http://rkg.gov.
si/GERK.
8. člen
(izbris kmetijskega gospodarstva in člana kmetije)
(1) Kmetijsko gospodarstvo se lahko iz RKG izbriše
na predlog nosilca, v primeru smrti nosilca pa na predlog
njegovega pravnega naslednika. Vlogo za izbris se vloži pri
pristojni upravni enoti in mora vsebovati podatke iz priloge 8,
ki je sestavni del tega pravilnika. Upravna enota o izbrisu
obvesti nosilca oziroma njegovega pravnega naslednika.
(2) Pred izbrisom kmetijskega gospodarstva mora nosilec ali njegov pravni naslednik poskrbeti za izbris podatkov, ki
se navezujejo na kmetijsko gospodarstvo, iz obveznih zbirk
podatkov. Če takšen izbris ni mogoč ali se zanj ne poskrbi,
upravna enota izbris kmetijskega gospodarstva zavrne.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
upravna enota po uradni dolžnosti izbriše kmetijsko gospodarstvo iz RKG, če ne izpolnjuje pogojev za vpis v RKG na
podlagi tega pravilnika, ali ob prenehanju pravne osebe,
izobraževalne ustanove, agrarne ali pašne skupnosti, registrirane verske skupnosti oziroma pravne osebe registrirane
verske skupnosti.
(4) Člana kmetije se lahko izbriše iz RKG na njegov
predlog ali na predlog nosilca. Upravna enota o izbrisu obvesti nosilca in člana kmetije, ki je izbrisan. Upravna enota
po uradni dolžnosti izbriše člana kmetije iz RKG, če le-ta ne
izpolnjuje več pogojev za vpis v RKG iz petega odstavka
3. člena tega pravilnika.
(5) KMG-MID izbrisanega kmetijskega gospodarstva se
lahko tudi po izbrisu kmetijskega gospodarstva uporablja kot
identifikacijska številka proizvodne enote (lokacije) za potrebe povezovanja obveznih zbirk podatkov.
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III. REGISTER SKUPNIH PAŠNIKOV
9. člen
(vsebina)
Register skupnih pašnikov je del RKG. Vanj upravna
enota po uradni dolžnosti vpiše skupne pašnike in planine
na območju Republike Slovenije.
IV. EVIDENCA GERK
10. člen
(vsebina evidence GERK)
(1) V evidenco GERK se vpisujejo zemljišča v uporabi
kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v RKG. Kot zemljišča
v uporabi kmetijskega gospodarstva se lahko štejejo zemljišča v Republiki Sloveniji ali v sosednjih državah.
(2) V evidenci GERK se vodijo podatki o GERK iz 103.
a člena zakona. V evidenci GERK se vodijo tudi morebitne opombe oziroma izjave nosilca, ki so nastale ob vpisu
GERK, ter opombe o ugotovitvah iz 14. do 18. člena tega
pravilnika.
(3) GERK se pripiše tudi podatek o državi. GERK se
pripiše država, v kateri leži vsaj 80% njegove površine. Če
površina GERK v nobeni od sosednjih držav ne dosega vsaj
80% od celotne površine GERK, se GERK razdeli na dva
GERK tako, da se obema lahko pripiše država v skladu s
prvim stavkom tega odstavka. Ne glede na določbe tega
odstavka, se GERK, ki je manjši od enega hektarja, pripiše
državi, v kateri je večji del GERK. Podatek o državni meji ministrstvo pridobi od Geodetske uprave Republike Slovenije.
(4) V evidenci GERK se za GERK, ki imajo vrsto dejanske rabe iz skupine trajni nasadi in so nosilci zavezanci za
vpis v evidence pridelovalcev ter RPGV, vodijo tudi naslednji
podatki:
a) za oljčnike:
– nagib in ekspozicija, ki se določita na podlagi podatkov digitalnega modela reliefa,
– zatravljenost,
– terasiranost,
– namakanje in način namakanja,
– število sadik po sortah, podlagah, letu sajenja, sadilnih razdaljah med vrstami in med drevesi, če se podatek da
določiti, in gojitvena oblika,
– podatki o oljkah v oljčniku: pozicija z geografskimi
koordinatami oljk v oljčniku, podatek o letu sajenja oljk v
oljčniku (oljke posajene pred 1. majem 1998, oljke posajene
po 1. maju 1998), podatek ali je oljka nadomestna oljka,
– o posameznih oljkah, ki niso oljčnik: sorta, podlaga,
leto sajenja, gojitvena oblika, pozicija z geografskimi koordinatami;
b) za intenzivne sadovnjake:
– nagib in ekspozicija, ki se določita na podlagi podatkov digitalnega modela reliefa,
– zatravljenost,
– terasiranost,
– namakanje in način namakanja,
– zaščitna mreža,
– sadna vrsta,
– število sadik po sortah, podlagah, gojitveni obliki, letu
sajenja, sadilnih razdaljah med vrstami, med drevesi in v
bloku, če je sadovnjak večvrsten, in sistemu sajenja;
c) za hmeljišča
– podatek, ali je hmeljišče v obdelavi ali v premeni,
– namakanje in način namakanja,
– o enoti hmeljišča v obdelavi: oznaka enote hmeljišča
v obdelavi (H1, H2 …), leto zasaditve enote hmeljišča v obdelavi, sorta (ime sorte iz sortne liste oziroma, če je sorta v
postopku vpisa v sortno listo, predlog imena sorte ali začasna
žlahtniteljeva oznaka), število sadik, število vrst, sistem napeljave vodil, razdalja sajenja v vrsti in med vrstami, kategorija
sadik hmelja z deležem domačih in uvoženih sadik;
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č) za ekstenzivne oziroma travniške sadovnjake:
– nagib, izračunan iz digitalnega modela reliefa,
– način rabe sadovnjaka: enonamenska raba (pridelava
sadja), dvonamenska raba (pridelava sadja in košnja oziroma
paša),
– število sadnih dreves po sadnih vrstah, sortah, podlagah, letu sajenja;
d) za vinograde:
– nagib in ekspozicija, ki se določita na podlagi podatkov digitalnega modela reliefa,
– zatravljenost,
– terasiranost,
– število trt po sortah, podlagah, gojitveni obliki, letu
sajenja in sadilne razdalje.
11. člen
(vpis GERK v evidenco GERK)
(1) Ob vpisu kmetijskega gospodarstva v RKG iz
5. člena tega pravilnika upravna enota izvede vpis GERK v
evidenco GERK.
(2) Za vpis GERK iz četrtega odstavka 10. člena tega
pravilnika mora nosilec predložiti podatke, navedene v prilogah 9, 10, 11, 12 oziroma 13, ki so sestavni del tega
pravilnika.
(3) Nosilec mora vlogi za vpis vsake nove enote hmeljišča v obdelavi oziroma vsakega novega hmeljišča v obdelavi,
posajenega od vključno sadilne sezone 2003 dalje, priložiti
dokazila o sorti, kategoriji ter zdravstvenem stanju hmeljnih
sadik, uporabljenih za saditev, ki se izdajajo v skladu s predpisi, ki urejajo trženje razmnoževalnega materiala kmetijskih
rastlin in zdravstveno varstvo rastlin.
(4) Upravna enota vpiše v evidenco GERK podatke o
GERK tako, da na podlagi predloga nosilca na posnetek iz
zraka vriše meje GERK in vpiše vrsto dejanske rabe ter, v
primeru GERK iz četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika, podatke iz obrazcev iz drugega odstavka tega člena. Pri
vpisu GERK se lahko uporabljajo tudi drugi pripomočki, kot
na primer kartografski materiali ali podatki o rabi kmetijskih
zemljišč, zajeti v skladu s predpisom, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Če upravna enota
ugotovi odstopanje predloga nosilca od posnetka iz zraka,
nosilca na to opozori in v primeru, da nosilec vztraja pri svojem predlogu vpisa, v GERK evidenco obvezno vpiše izjavo
nosilca, zakaj prihaja do odstopanj, ter v primeru odstopanj
o tem obvesti Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano.
(5) Če vpis GERK ni mogoč, ker je na istem zemljišču
že vpisan GERK drugega kmetijskega gospodarstva, upravna enota ravna v skladu s 16. členom tega pravilnika.
(6) Ob vpisu GERK iz četrtega odstavka 10. člena tega
pravilnika upravna enota vpiše nosilca v evidence pridelovalcev oziroma nosilca ali člana kmetije v RPGV. Če je v skladu
s predpisi, ki urejajo evidence pridelovalcev in RPGV, treba
za vpis v evidence pridelovalcev in RPGV pridobiti dodatne
podatke, nosilca pozove, da jih predloži.
(7) O vpisu GERK v evidenco GERK upravna enota
sestavi zapisnik v dveh izvodih, ki ju podpišeta nosilec in
uradna oseba. S podpisom zapisnika, kateremu je priložen
izpis v skladu s četrtim odstavkom 5. člena tega pravilnika,
nosilec potrdi pravilnost vpisanih podatkov.
12. člen
(javljanje sprememb v evidenco GERK)
(1) Spremembe zemljišč v uporabi in spremembe podatkov o GERK, mora nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je
že vpisano v RKG, priglasiti upravni enoti najpozneje v 30-ih
dneh od nastanka spremembe, če ni drugače predpisano.
(2) Vloga za spremembo zemljišč v uporabi ali spremembo podatkov o GERK mora vsebovati podatke iz priloge 14, ki je sestavni del tega pravilnika. Pri vpisu novih
GERK, pri spremembah meje obstoječih GERK ter pri izbrisu
GERK, mora nosilec vlogi priložiti izpolnjen obrazec iz prilo-
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ge 2 tega pravilnika, v katerega vpiše le zemljišča, ki so v
povezavi s temi GERK. Pri spremembah podatkov iz četrtega
odstavka 10. člena tega pravilnika se v vlogi navede ustrezne
podatke iz prilog 9, 10, 11, 12 oziroma 13 tega pravilnika. Pri
spremembah podatkov o hmeljiščih se upošteva določbe iz
tretjega odstavka 11. člena tega pravilnika.
(3) Upravna enota na podlagi vloge izvede spremembo
podatkov v evidenci GERK in nosilcu izda nov izpis iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vpis novega GERK in vpis spremembe meje GERK potekata skladno s
četrtim do sedmim odstavkom 11. člena tega pravilnika.
13. člen
(prenos uporabe zemljišč med kmetijskimi gospodarstvi)
(1) Pri prenosu zemljišča v uporabo drugemu kmetijskemu gospodarstvu mora spremembe GERK v evidenco
GERK najprej priglasiti nosilec, ki je prenehal uporabljati to
zemljišče. Pri tem mora nosilec navesti tudi, katero kmetijsko
gospodarstvo bo imelo zemljišče v uporabi, razen če tega
podatka ne pozna.
(2) Nosilec, ki postane uporabnik zemljišča iz prejšnjega
odstavka, je dolžan v evidenco GERK vpisati GERK za to
zemljišče.
(3) Nosilca obeh kmetijskih gospodarstev se glede prenosa uporabe zemljišč med kmetijskima gospodarstvoma
zglasita pri upravni enoti ali posredujeta spremembo podatkov na obrazcu iz priloge 15, ki je sestavni del tega pravilnika.
Izpolnjen obrazec obvezno podpišeta oba nosilca.
(4) Ob vpisu spremembe podatkov v evidenci GERK
upravna enota izda obema nosilcema nov izpis v skladu s
četrtim odstavkom 5. člena tega pravilnika.
14. člen
(spremembe GERK po uradni dolžnosti)
(1) Spremembe GERK lahko izvaja upravna enota tudi
po uradni dolžnosti, če sprememba temelji na ugotovitvi Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in
hrano ali Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja oziroma, če je sprememba takšne narave,
da bistveno ne spreminja prijavljenih podatkov. V tem primeru
ministrstvo upravnim enotam posreduje podatke, upravna
enota pa izvede spremembo v evidenci GERK in nosilcu pošlje nov izpis iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(2) Da sprememba GERK bistveno ne spreminja prijavljenih podatkov, se šteje, kadar se površina GERK zaradi
urejanja napak, nastalih pri vpisu GERK, spremeni za manj
kot 2% pri GERK s površino, manjšo ali enako 2.500 m2, pri
GERK s površino, večjo od 2.500 m2 pa za največ 50 m2.
Takšna sprememba se na posameznem GERK lahko izvrši
le enkrat. O njej se v evidenco GERK vpiše opomba.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
upravna enota o spremembah iz drugega odstavka tega člena nosilcev posebej ne obvešča. Te spremembe so razvidne
na spletni strani ministrstva: http://rkg.gov.si/GERK.
15. člen
(komasacije)
(1) Po izdaji odločb o novi razdelitvi zemljišč upravna
enota po uradni dolžnosti na območju komasacije GERK
iz evidence GERK izbriše ter pozove nosilce, ki so imeli na
območju komasacije vrisane GERK oziroma komasacijske
udeležence na vpis novih GERK v skladu z elaboratom o
novi razdelitvi zemljišč. Po vpisu novih GERK upravna enota
nosilcu izda nov izpis iz četrtega odstavka 5. člena tega
pravilnika.
(2) Če v primeru pritožbe na odločbo iz prvega odstavka
tega člena ali drugega pravnega sredstva pride do spremembe, ki bi vplivala na vsebino GERK, upravna enota po uradni
dolžnosti izvede spremembe v evidenci GERK in nosilcem,
pri katerih je prišlo do sprememb GERK-ov, izda nov izpis iz
četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika.
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16. člen
(prekrivanje GERK med kmetijskimi gospodarstvi)
(1) Če nosilec želi vpisati GERK na zemljišču, kjer je že
vpisan GERK drugega nosilca, ga upravna enota pozove,
da predloži dokazila, s katerimi izkazuje pravico do uporabe
tega zemljišča. Če teh dokazil ne predloži, upravna enota
vpis GERK v evidenco GERK zavrne.
(2) Če nosilec, ki želi vpis GERK na zemljišču, kjer je že
vpisan GERK drugega nosilca, predloži dokazila, ki izkazujejo pravico do uporabe tega zemljišča, upravna enota pozove
nosilca, ki ima vpisan GERK na tem zemljišču, da se z nosilcem, ki želi vpis GERK, sporazume o vpisu GERK, oziroma,
da predloži dokazila, s katerimi izkazuje pravico do uporabe
teh zemljišč. Če nosilec, ki ima na spornem zemljišču vpisan
GERK, teh dokazil ne predloži, upravna enota na spornem
zemljišču vpiše nosilca, ki je predložil dokazila.
(3) Kadar oba nosilca predložita dokazila, s katerimi
izkazujeta pravico do uporabe spornega zemljišča, in se o
uporabi ne moreta sporazumeti, upravna enota na spornem
zemljišču vpiše prekrivajoči GERK.
(4) Prekrivajoči GERK je GERK, kateremu se pripišejo
KMG-MID vseh kmetijskih gospodarstev, pri katerih bi prišlo
do prekrivanja GERK, vendar noben od nosilcev teh kmetijskih gospodarstev ali kateregakoli drugega kmetijskega
gospodarstva ne more vpisati GERK k svojemu kmetijskemu
gospodarstvu, dokler ne predloži sporazuma o uporabi zemljišča ali pravnomočne odločitve sodišča.
17. člen
(ugotavljanje pravilnosti prijavljenih podatkov
in izbris GERK)
(1) Upravna enota lahko, kadar dvomi v pravilnost prijavljenih podatkov v evidenci GERK, pozove nosilca, da
predloži dokazila, s katerimi izkazuje pravico do uporabe
zemljišč.
(2) Če nosilec zahtevanih dokazil ne predloži ali če
upravna enota na podlagi predloženih dokazil ugotovi, da
pogoji za vpis GERK niso izpolnjeni, upravna enota GERK iz
evidence GERK izbriše. Upravna enota v GERK evidenci na
spornem zemljišču vpiše opombo o tej ugotovitvi. Vsak nosilec, ki bi želel na tem zemljišču vpisati GERK, mora predložiti
dokazila, s katerimi izkazuje pravico do uporabe zemljišča.
18. člen
(kontrola podatkov v evidenci GERK)
(1) Ministrstvo kot upravljavec evidence redno izvaja
kontrolo podatkov o vrsti dejanske rabe GERK.
(2) Če ministrstvo ugotovi odstopanja prijavljenih podatkov od dejanskega stanja v naravi, pripravi predlog pravilnih podatkov o GERK in jih posreduje upravni enoti ter v
obravnavo Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano.
(3) Upravna enota na podlagi posredovanih podatkov
po uradni dolžnosti izvede spremembe GERK, skladno s
prvim odstavkom 14. člena tega pravilnika.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(prehodno obdobje)
(1) Kmetijska gospodarstva oziroma GERK, ki so vpisana v skladu s Pravilnikom o registru kmetijskih gospodarstev
in evidenci subjektov (Uradni list RS, št. 65/05 in 7/06), se
štejejo za vpisana v RKG oziroma evidenco GERK po tem
pravilniku.
(2) Postopki za vpis v RKG in evidenco GERK, začeti
pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo na ministrstvu
v skladu s tem pravilnikom.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Podatke iz četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika se za že vpisane GERK prevzame iz evidenc pridelovalcev kmetijskih pridelkov in živil oziroma RPGV.
(4) Podatke o skupnih pašnikih in planinah kmetijskih
gospodarstev, ki so že vpisana v RKG, se prevzame iz zbirk
podatkov ministrstva, organov v sestavi oziroma registra
agrarnih skupnosti. Če na ta način ni mogoče pridobiti vseh
podatkov, upravna enota pozove nosilce, da manjkajoče
podatke predložijo.
20. člen
(prehodno obdobje za stalež rejnih živali)
Ministrstvo v letu 2007 povzame stalež rejnih živali v
RKG iz posredovanih podatkov nosilcev v skladu s predpisi,
ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike in evidence
rejnih živali.
21. člen
(obstoječa prekrivanja GERK)
Za obstoječa prekrivanja GERK, nastala ob vzpostavitvi evidence GERK v letu 2005, lahko eden od nosilcev,
katerega GERK je udeležen v prekrivanju, poda vlogo za
ugotavljanje upravičenosti do vpisa GERK v evidenco GERK
pri upravni enoti. Postopek za ugotavljanje upravičenosti do
vpisa GERK v evidenco GERK se vodi v skladu s 16. členom
tega pravilnika.
22. člen
(sprememba vrste dejanske rabe GERK)
(1) Z uveljavitvijo tega pravilnika se GERK, ki so vpisani v evidenco GERK z vrsto dejanske rabe 1130 – Začasni
travnik, spremeni vrsta dejanske rabe v 1100 – Njiva ali vrt.
O tej spremembi se nosilcev posebej ne obvešča. Te spremembe so razvidne na spletni strani ministrstva: http://rkg.
gov.si/GERK. Če se ta sprememba izvrši na GERK, ki je
soležen GERK z vrsto dejanske rabe 1100 – Njiva ali vrt v
uporabi istega kmetijskega gospodarstva, se združitev teh
GERK opravi, ko nosilec prvič po uveljavitvi tega pravilnika
javi spremembe v evidenco GERK.
(2) Nosilce, ki imajo ob uveljavitvi tega pravilnika v
evidenco GERK vpisane GERK z vrsto dejanske rabe 1330
– Gorski pašnik, upravne enote pozovejo na uskladitev vpisa
v evidenco GERK v skladu s predpisom, ki ureja evidenco
dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.
23. člen
(vzpostavitev GERK z dejansko rabo gozd)
GERK z dejansko rabo gozd se vzpostavijo do konca
leta 2009.
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov
(Uradni list RS, št. 65/05 in 7/06).
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, razen določb prvega in drugega
odstavka 7. člena, ki začnejo veljati 1. januarja 2008.
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EVA 2006-2311-0107
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o
zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih
pridelkov oziroma živil

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena, drugega odstavka 41. člena, tretjega odstavka 42. člena, četrtega odstavka 45. člena, tretjega odstavka 46. člena, četrtega odstavka 47. člena in drugega odstavka 51. člena Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o zaščitnem znaku za
označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil
1. člen
V Pravilniku o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov in živil (Uradni list RS, št. 58/01, 28/04 in 87/04)
se v 1. členu druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– način označevanja kmetijskih pridelkov oziroma živil
višje kakovosti, ekološke pridelave, integrirane pridelave,
tradicionalnega ugleda oziroma zajamčene tradicionalne posebnosti, geografske označbe oziroma zaščitene geografske
označbe, geografskega porekla oziroma zaščitene označbe
porekla in naravne mineralne vode;«.
V tretji alinei se beseda »označbo« nadomesti z besedo
»zaščitnim znakom«.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaščitni znak za označevanje višje kakovosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil se lahko uporablja za tiste kmetijske
pridelke oziroma živila, ki imajo pri ministrstvu, pristojnem za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo), priznano višjo kakovost in se pridelujejo oziroma
predelujejo po pogojih, določenih s predpisi, ki urejajo uporabo označbe višje kakovosti.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(tradicionalni ugled oziroma zajamčena tradicionalna
posebnost)
Zaščitni znak za označevanje tradicionalnega ugleda
oziroma zajamčene tradicionalne posebnosti se lahko uporablja za tiste kmetijske pridelke oziroma živila, ki imajo pri
ministrstvu priznano označbo tradicionalnega ugleda oziroma zajamčene tradicionalne posebnosti in se pridelujejo oziroma predelujejo po pogojih, določenih s predpisi, ki urejajo
uporabo označbe tradicionalnega ugleda oziroma zajamčene
tradicionalne posebnosti.«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(geografska označba oziroma zaščitena geografska
označba)
Zaščitni znak za označevanje geografske označbe oziroma zaščitene geografske označbe se lahko uporablja za
tiste kmetijske pridelke oziroma živila, ki imajo pri ministrstvu
priznano geografsko označbo oziroma zaščiteno geografsko
označbo in se pridelujejo oziroma predelujejo po pogojih,
določenih s predpisi, ki urejajo uporabo geografske označbe
oziroma zaščitene geografske označbe.«.
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»7. člen
(geografsko poreklo oziroma zaščitena označba porekla)
»Zaščitni znak za označevanje geografskega porekla
oziroma zaščitene označbe porekla se lahko uporablja za
tiste kmetijske pridelke oziroma živila, ki imajo priznano
označbo geografskega porekla oziroma zaščiteno označbo
porekla in se pridelujejo oziroma predelujejo po pogojih, določenih s predpisi, ki urejajo uporabo označbe geografskega
porekla oziroma zaščitene označbe porekla.«.
6. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaščitni znak za označevanje naravne mineralne vode
lahko uporabljajo proizvajalci naravne mineralne vode, ki
imajo priznano uporabo označbe naravna mineralna voda,
v skladu s predpisom, ki ureja priznanje označbe naravna
mineralna voda.«.
7. člen
Besedilo prvega odstavka 9. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Celota simbola in napisov se imenuje zaščitni znak.«.
8. člen
V 17. členu se črta drugi odstavek.
9. člen
V prvem odstavku 18. člena se besedilo drugega stavka
nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Zaščitni znak mora biti postavljen tako, da je viden in
razpoznaven za potrošnika.«.
10. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaščitni znak podeljuje ministrstvo na podlagi vloge
pridelovalca oziroma predelovalca kmetijskega pridelka oziroma živila ali njihovih združenj.
Vloga mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o vlagatelju (osebno ime in
naslov oziroma firma in sedež, enotna matična številka občana);
– ime kmetijskega pridelka oziroma živila, za katerega
vlagatelj zahteva zaščitni znak;
– fotokopijo certifikata oziroma drugega dokazila, iz katerega izhaja, da kmetijski pridelek oziroma živilo izpolnjuje
pogoje za podelitev zaščitnega znaka za višjo kakovost,
ekološko pridelavo oziroma predelavo, integrirano pridelavo
oziroma predelavo, za tradicionalni ugled oziroma zajamčeno
tradicionalno posebnost, geografsko označbo oziroma zaščiteno geografsko označbo in geografsko poreklo oziroma
zaščiteno označbo porekla.
Evidenco o podeljenih zaščitnih znakih vodi ministrstvo.«.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-229/2006
Ljubljana, dne 13. oktobra 2006
EVA 2006-2311-0156
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
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Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja
pravic prosilcem za azil

Na podlagi drugega odstavka 43. člena Zakona o azilu
(Uradni list RS, št. 51/06 – prečiščeno besedilo) izdaja minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom,
pristojnim za zdravje, ministrom, pristojnim za delo, družino
in socialne zadeve, ministrom, pristojnim za šolstvo in šport,
ter ministrom, pristojnim za pravosodje,

PRAVILNIK
o načinih in pogojih zagotavljanja pravic
prosilcem za azil
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik ureja pogoje, način in obseg zagotavljanja pravic prosilcem za azil (v nadaljnjem besedilu: prosilci),
in sicer do:
– prebivanja v Republiki Sloveniji,
– osnovne oskrbe,
– zdravstvenega varstva,
– dela,
– brezplačne pravne pomoči v postopkih pred Upravnim
in Vrhovnim sodiščem,
– finančne pomoči,
– humanitarne pomoči,
– osnovnošolskega izobraževanja.
(2) Pravilnik določa tudi način zagotavljanja finančnih
sredstev za izvajanje določb tega pravilnika.
II. PRAVICE PROSILCEV ZA AZIL
2. člen
(pravica do prebivanja v Republiki Sloveniji)
(1) Prosilec ima pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji, dokler postopek ni pravnomočno končan.
(2) Veljavna izkaznica prosilca za azil velja kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji. Izkaznico
prosilca izda notranja organizacijska enota ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ki je pristojna za azil (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), na obrazcu, ki je kot priloga 1
sestavni del tega pravilnika.
(3) Izkaznica prosilca za azil se izda z veljavnostjo
največ do 60 dni, z možnostjo podaljšanja. Prosilec mora
izkaznico prosilca za azil podaljšati osebno v času uradnih
ur, pred iztekom njene veljavnosti.
(4) Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu:
pogrešitev) izkaznice prosilca za azil mora prosilec nemudoma naznaniti pristojnemu organu in pri tem navesti okoliščine
pogrešitve izkaznice prosilca za azil. Obrazec naznanitve
pogrešitve, izgube ali tatvine izkaznice prosilca za azil je kot
priloga 2 sestavni del tega pravilnika. Pristojni organ v najkrajšem možnem času prosilcu izda novo izkaznico.
3. člen
(obseg osnovne oskrbe)
Pravica do osnovne oskrbe obsega:
– nastanitev,
– prehrano,
– obleko in obutev,
– higienske potrebščine.
4. člen
(osnovna oskrba)
(1) Prosilcu, ki je nastanjen v azilnem domu ali njegovi
izpostavi (v nadaljnjem besedilu: azilni dom), osnovno oskrbo
zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
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(2) Prosilcu, ki je nastanjen v drugih nastanitvenih objektih iz 6. člena tega pravilnika, stroške nastanitve in oskrbe v
višini izstavljenega računa za stroške storitev institucionalnega varstva krije ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(3) Prosilec, ki je nastanjen na zasebnem naslovu, krije
stroške osnovne oskrbe sam iz naslova finančne pomoči, iz
19. člena tega pravilnika.
5. člen
(nastanitev)
(1) Prosilec ima pravico do nastanitve v azilnem domu
od vložitve prošnje za azil do sprejetja pravnomočne odločitve oziroma do prenehanja razlogov za njegovo nastanitev.
(2) Prosilec je v skladu z možnostmi nastanjen na ustrezni oddelek azilnega doma.
(3) Prosilec mora pred nastanitvijo v azilni dom v sprejemnem postopku opraviti higienski in zdravstveni pregled. Higienski pregled mora opraviti medicinski tehnik, zdravstveni
pregled pa zdravnik. Vsebino zdravstvenega in higienskega
pregleda določi pristojni Zavod za zdravstveno varstvo (Center za epidemiologijo). Sredstva za zagotavljanje higienskih
in zdravstvenih pregledov pred nastanitvijo zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(4) Pri določitvi nastanitvenega oddelka se upošteva
načelo enotnosti družine ter pravico do zasebnosti in osebnega dostojanstva ter varnosti.
(5) Vsak prosilec ima pravico do lastnega ležišča in pripadajoče opreme v sobi (lastna omara, ki se lahko zaklepa,
stol in ustrezen del mize). Prosilcu je omogočena tudi souporaba čajne kuhinje, sanitarnih prostorov in priročne pralnice
na nastanitvenem oddelku.
(6) Pri nastanitvi ranljivih skupin iz 15.a člena Zakona o
azilu (v nadaljnjem besedilu: zakon) se upoštevajo posebne
potrebe posameznika.
6. člen
(nastanitev v druge ustrezne nastanitvene objekte)
(1) Prosilec se lahko nastani v drugih nastanitvenih
objektih (dom upokojencev, varna hiša, psihiatrična ustanova, dijaški dom in ustrezne socialno varstvene ustanove), če
mu pristojni organ ne more zagotoviti ustrezne namestitve in
obravnave v azilnem domu, ki bi upoštevale njegove posebne osebne okoliščine. Prosilca se lahko nastani v psihiatrično
ustanovo le na podlagi napotitve njegovega osebnega zdravnika oziroma psihiatra.
(2) Vlogi za nastanitev v druge ustrezne nastanitvene
objekte mora prosilec predložiti dokazila, iz katerih je razvidno, da mu pristojni organ ne more zagotoviti ustrezne namestitve v azilnem domu. Predlog za nastanitev v druge nastanitvene objekte lahko poda tudi pristojni uslužbenec azilnega
doma ali predstavnik nevladne organizacije v imenu prosilca.
Obrazec vloge za nastanitev v druge ustrezne nastanitvene
objekte je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
(3) Vlogo za nastanitev v druge ustrezne nastanitvene
objekte prosilec oziroma pristojni uslužbenec azilnega doma
vloži pri pristojnem organu, ki vlogo z vsemi priloženimi dokumenti odstopi strokovni komisiji iz 27. člena tega pravilnika,
ki poda strokovno mnenje.
(4) Po prejemu mnenja iz prejšnjega odstavka pristojni
organ odloči o vlogi za nastanitev v druge ustrezne nastanitvene objekte z odločbo. Zoper odločbo lahko prosilec v roku
30 dni vloži tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije.
7. člen
(nastanitev na zasebnem naslovu)
(1) Prosilec se lahko nastani na zasebnem naslovu, če
mu pristojni organ ne more zagotoviti ustrezne namestitve v
azilnemu domu oziroma v nastanitvenih objektih iz prejšnjega
člena in je bil že zaslišan v rednem postopku.
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(2) Vlogi za nastanitev na zasebnem naslovu mora prosilec predložiti overjeno najemno pogodbo oziroma overjeno
izjavo o soglasju lastnika, da sprejema prosilca v nastanitev,
ter kopijo osebnega dokumenta lastnika stanovanja.
(3) Vlogo za nastanitev na zasebnem naslovu prosilec
vloži pri pristojnem organu, ki o zadevi odloči z odločbo.
Zoper odločbo lahko prosilec v roku 30 dni vloži tožbo na
Upravno sodišče Republike Slovenije.
8. člen
(nastanitev na zasebnem naslovu za ranljive skupine)
(1) Če je prosilec ranljiva oseba iz 15.a člena zakona,
se lahko zaradi zdravstvenih razlogov nastani na zasebnem
naslovu tudi, če ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega člena.
(2) Vlogi za nastanitev na zasebnem naslovu mora prosilec predložiti overjeno najemno pogodbo oziroma overjeno
izjavo o soglasju lastnika, da sprejema prosilca v nastanitev,
ter kopijo osebnega dokumenta lastnika stanovanja. Vlogi
mora prosilec predložiti tudi dokazila o obstoju zdravstvenih
razlogov.
(3) Vlogo za nastanitev na zasebnem naslovu prosilec
vloži pri pristojnem organu, ki vlogo z vsemi priloženimi dokumenti odstopi strokovni komisiji iz 27. člena tega pravilnika,
ki poda strokovno mnenje.
(4) Po prejemu mnenja iz prejšnjega odstavka pristojni
organ odloči o vlogi za nastanitev na zasebnem naslovu z
odločbo. Zoper odločbo lahko prosilec v roku 30 dni vloži
tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije.
9. člen
(nastanitev na podlagi sklepa vlade)
Za postopek nastanitve na podlagi sklepa, ki ga vlada
izda v skladu s četrtim odstavkom 45.b člena zakona, ne
veljajo določbe 7. in 8. člena tega pravilnika.
10. člen
(zapustitev azilnega doma)
(1) Prosilec, ki mu je bil priznan status begunca, lahko
ostane nastanjen v azilnem domu ali v drugih oblikah nastanitve najdalj 10 dni po pravnomočnosti odločitve o priznanju
statusu begunca.
(2) Prosilec, kateremu je bila prošnja za azil zavrnjena
s pravnomočno odločitvijo, se v skladu s predpisi, ki veljajo
za tujce, nastani pri organu, pristojnem za odstranitev iz
države.
11. člen
(prehrana)
(1) Prosilec ima pravico do prehrane. Skupna kalorična vrednost celodnevnih obrokov znaša 8800 do 9700 KJ
(2100–2300 kcal).
(2) Ranljive skupine iz 15.a člena zakona so na osnovi
ugotovitve pristojnega zdravstvenega ali socialnega delavca
upravičene do dodatnih in prirejenih obrokov. Upravičenost
do dodatnih ali prirejenih obrokov prosilec izkazuje z veljavnim obrazcem, ki ga izpolnita pristojni socialni ali zdravstveni
delavec. Obrazec je kot priloga 4b sestavni del tega pravilnika.
(3) Otroci v starosti do 14 let imajo pravico tudi do
dopoldanske in popoldanske malice. Upravičenost do dopoldanske in popoldanske malice prosilec izkazuje z veljavnim
obrazcem, ki ga izpolni pristojni socialni delavec. Obrazec
je kot priloga 4a sestavni del tega pravilnika. Šoloobveznim
otrokom se zagotavlja tudi šolska malica.
(4) Prosilcu s posebnimi zdravstvenimi potrebami, ki
jih izkaže s potrdilom zdravnika, je zagotovljena ustrezna
prehrana. Prosilcu je v skladu z možnostmi zagotovljena
prehrana, ki izhaja iz njegovih osebnih okoliščin, kar sporoči
pristojnemu uslužbencu azilnega doma.
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(5) Vsebina jedilnikov se usklajuje mesečno, potrjuje pa
jih vodja azilnega doma.
(6) Tujcu, ki izrazi namen podati prošnjo za azil in je
nameščen na oddelek za sprejem, pripada v prvih štiriindvajsetih urah namestitve v tem oddelku ustrezen suhi obrok,
po preteku nadaljnjih dvanajst ur pa dodaten ustrezen suh
obrok.
(7) Sredstva za prehrano zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
12. člen
(obleka, obutev in higienske potrebščine)
(1) Prosilec je ob nastanitvi v azilni dom upravičen do
nastanitvenega paketa, ki je opredeljen v internih navodilih
pristojnega organa.
(2) Dodatne higienske potrebščine prosilcem po potrebi
dodeljuje pristojni socialni delavec.
(3) Prosilcu, ki nima ustreznih oblačil, se v času od
1. maja do 1. septembra iz skladišča azilnega doma dodelijo
ustrezna letna oblačila in obutev, v času od 1. septembra do
1. maja pa ustrezna zimska oblačila in obutev.
(4) Podlaga za izdajo oblačil iz prejšnjega odstavka je
obrazec, ki ga izpolni pristojni socialni delavec nastanitvenega oddelka, kamor je prosilec nastanjen. Obrazec je kot
priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
(5) Pristojni organ o izdanih predmetih in oblekah vodi
evidenco.
13. člen
(stroški oskrbnega dne)
Višino stroškov oskrbnega dne za prosilca enkrat letno
s sklepom določi minister, pristojen za notranje zadeve.
14. člen
(pogrebni stroški)
V primeru smrti prosilca ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, krije nujne stroške pogreba v Republiki Sloveniji,
ki so določeni s predpisi Republike Slovenije.
15. člen
(zdravstveno varstvo)
(1) Zakonsko določen obseg zdravstvenega varstva
prosilca iz 46. člena zakona, se izvaja preko javne zdravstvene mreže.
(2) Prosilec uveljavlja pravico do zdravstvenega varstva
z veljavno izkaznico prosilca za azil. V izjemnih primerih
lahko prosilec uveljavi pravico do zdravstvenega varstva
tudi na podlagi potrdila o vloženi prošnji za azil, ki ga izda
pristojni organ.
(3) V izjemnih primerih se lahko prosilcu na predlog, pristojnega delavca azilnega doma odobri dodaten obseg zdravstvenih storitev. O tem obsegu zdravstvenih storitev poda
mnenje strokovna komisija iz 27. člena tega pravilnika.
(4) Sredstva za zdravstveno varstvo zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje.
16. člen
(pravica do dela)
(1) Prosilec lahko opravlja delo v primerih, če je njegova
identiteta nesporno ugotovljena. Z delom lahko prične eno
leto po vložitvi prošnje za azil, če v tem času ni bila sprejeta
odločitev pristojnega organa in te zamude ni mogoče pripisati
prosilcu.
(2) Za opravljanje dela mora prosilec pridobiti delovno
dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo področje zaposlovanja in dela tujcev. Prosilec lahko pridobi delovno dovoljenje
za 3 mesece. Po pravnomočno končanem azilnem postopku
pristojni organ takoj obvesti Zavod Republike Slovenije za
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zaposlovanje, ali je prosilec za azil pridobil status begunca,
ali pa mora zapustiti državo.
(3) Prosilec, ki dela, je dolžan vse podatke o svoji zaposlitvi (delodajalec, čas dela, višina plačila) posredovati
pristojnemu organu.
(4) Prosilec, ki dela, ni upravičen do brezplačne osnovne oskrbe iz 3. člena tega pravilnika, razen do nastanitve.
17. člen
(pomoč pri vzdrževalnih delih v azilnem domu)
(1) Prosilec, nastanjen v azilnem domu, lahko pomaga v
azilnem domu pri delih, povezanih z vzdrževanjem in nastanitvijo (npr. vrtnarska dela, pranje, likanje, čiščenje in urejanje
okolice, pomoč v skladišču ...). Pristojni organ najmanj enkrat
letno potrdi vrsto in cenik vzdrževalnih del.
(2) Nagrada za opravljeno delo se prosilcu dodeli v denarni obliki po postopku, določenem v internem navodilu.
(3) Sredstva za nagrade zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
18. člen
(brezplačna pravna pomoč)
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, za podporo
in pravno pomoč prosilcem v zvezi z azilnim postopkom
na Upravnem in Vrhovnem sodišču imenuje svetovalce za
begunce.
(2) Sredstva za stroške brezplačne pravne pomoči zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
19. člen
(finančna pomoč)
(1) Prosilcu, ki mu je odobreno bivanje na zasebnem
naslovu v skladu s 7., 8. in 9. členom tega pravilnika in
nima lastnih dohodkov, se dodeli finančna pomoč na podlagi
vloge za uveljavljanje finančne pomoči. Obrazec vloge za
uveljavljanje finančne pomoči je kot priloga 6 sestavni del
tega pravilnika.
(2) Vlogi za uveljavljanje finančne pomoči mora prosilec
predložiti:
– izjavo o tem, da nima lastnih dohodkov in zagotovljene brezplačne nastanitve in/ali prehrane,
– izjavo lastnika stanovanja oziroma osebe, ki sprejme
prosilca v nastanitev, o tem, ali je nastanitev in/ali prehrana
za prosilca brezplačna,
– morebitna dokazila o upravičenosti višje stopnje finančne pomoči iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika.
(3) Podatke o dejstvih iz uradnih evidenc (odločba o
odobritvi nastanitve na zasebnem naslovu iz 7., 8. in 9. člena
tega pravilnika), ki jih vodijo upravni organi in drugi državni
organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil
in so potrebni za dodelitev finančne pomoči, pridobi pristojni
organ po uradni dolžnosti.
(4) Vlogo za dodelitev finančne pomoči prosilec vloži
pri pristojnem organu, ki o zadevi odloči z odločbo. Zoper
odločbo lahko prosilec v roku 30 dni vloži tožbo na Upravno
sodišče Republike Slovenije.
(5) Če prosilec predloži dokazila iz tretje alineje drugega
odstavka tega člena, pristojni organ vlogo z vsemi priloženimi dokumenti odstopi strokovni komisiji iz 27. člena tega
pravilnika, ki poda strokovno mnenje. Po prejemu mnenja
pristojni organ odloči o vlogi za finančno pomoč z odločbo.
Zoper odločbo lahko prosilec v roku 30 dni vloži tožbo na
Upravno sodišče.
20. člen
(izplačevanje finančne pomoči)
(1) Finančna pomoč se prosilcem, opredeljenim v prejšnjem členu, izplačuje na podlagi veljavne izkaznice prosilca
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za azil enkrat mesečno, največ za en mesec, prvič po poteku enomesečnega bivanja v Republiki Sloveniji s statusom
prosilca za azil. Finančna pomoč se lahko izplača največ za
en mesec nazaj.
(2) Finančna pomoč mladoletniku brez spremstva se
izplača njegovemu zakonitemu zastopniku. Finančna pomoč
za člane družine se izplača vlagatelju vloge iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
21. člen
(višina finančne pomoči)
(1) Višina finančne pomoči za prosilce, katerim je bila
odobrena nastanitev na zasebnem naslovu na podlagi 7.,
8. in 9. člena tega pravilnika, se določi v višini minimalnega
dohodka. V primeru, da imajo prosilci dohodke, pa se višina
finančne pomoči določi tako, da se od minimalnega dohodka,
ki jim pripada, odšteje višina dohodkov, prejetih v preteklem
mesecu.
(2) V posebnih primerih se lahko finančna pomoč za
prosilce, ki jim je bila odobrena nastanitev na zasebnem naslovu na podlagi 8. člena tega pravilnika, poveča za največ
dvakratno višino finančne pomoči, določene v 22. členu tega
pravilnika. V primeru družine dobi dvakratno finančno pomoč
samo oseba, ki je do višje finančne pomoči upravičena. O dodelitvi dvakratne višine finančne pomoči na predlog strokovne komisije iz 27. člena tega pravilnika odloči vodja sektorja
za azil z odločbo. Zoper odločbo lahko prosilec v roku 30 dni
vloži tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije.
22. člen
(merila za izračun finančne pomoči)
(1) Višina finančne pomoči za prosilca se v razmerju do
minimalnega dohodka določi po naslednjih merilih:
– za odraslo osebo, ki nima lastnih dohodkov, oziroma
vlagatelja
1
– za vsako naslednjo odraslo osebo v družini,
ki nima dohodkov
0,7
– za otroka do 18. leta starosti
0,7
– za mladoletnega prosilca za azil brez
spremstva
1.
(2) Prva odrasla oseba, ki ji finančna pomoč pripada,
je vedno vlagatelj.
(3) Prosilcu se finančna pomoč zmanjša:
– za 15%, če ima zagotovljeno brezplačno nastanitev;
– za 40%, če ima zagotovljeno brezplačno prehrano;
– za 55%, če ima zagotovljeno nastanitev in prehrano.
(4) Pristojni organ ima pravico do preverjanja vseh okoliščin v zvezi z nastanitvijo na zasebnem naslovu. Kolikor se
v zvezi s tem ugotovi kakršnakoli nepravilnost ali zloraba,
pristojni organ odobreno finančno pomoč odvzame.
(5) Sredstva za finančno pomoč zagotavlja ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve.
23. člen
(humanitarna pomoč)
Prosilec ima dostop do humanitarnih in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki obsega zlasti nudenje materialne, kulturne, psihosocialne pomoči, socialne pomoči,
organiziranje varstva za otroke, izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih ter druge oblike pomoči prosilcem.
24. člen
(osnovnošolsko izobraževanje)
(1) V skladu s predpisi, ki določajo obvezno osnovnošolsko šolanje, se prosilcem zagotavlja pravica do osnovnošolskega izobraževanja.
(2) Prosilcem, ki so vključeni v obvezno osnovnošolsko
izobraževanje, se v prvem letu osnovnošolskega izobraževanja zagotovi individualna in skupinska pomoč do največ
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dve uri na teden. Zagotovljena jim je tudi brezplačna uporaba
učbenikov iz učbeniškega sklada.
(3) Sredstva za zagotavljanje pravic iz prejšnjega odstavka zagotavlja ministrstvo, pristojno za šolstvo.
(4) Sredstva za subvencioniranje šolske prehrane prosilcev učencev zagotavlja ministrstvo, pristojno za šolstvo,
v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju šolske prehrane
učencev v osnovnih šolah (Uradni list RS, št. 34/04). Razliko
v ceni med povprečno višino subvencije na učenca in med
polno ceno šolske prehrane krije ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve.
25. člen
(zagotavljanje učnih pripomočkov)
Stroške za učne pripomočke in del stroškov za izvedbo
obveznega programa, ki jih ne zagotavlja država oziroma
lokalna skupnost (delovni zvezki, zvezki, copati, barvice,
risalni pribor, ekskurzije, kulturni, naravoslovni, športni, tehnični in gospodinjski dnevi), zagotavlja ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve, pod pogojem, da starši prosilca učenca
nimajo finančnih sredstev in ne prejemajo finančne pomoči v
skladu s tem pravilnikom.
26. člen
(dostop do institucij)
Sredstva za dostop do institucij (žetoni, prevozi s službenimi vozili ministrstva, pristojnega za notranje zadeve,
telefonski impulzi), ki izvajajo pravice iz tega pravilnika, zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
III. STROKOVNA KOMISIJA
27. člen
(imenovanje strokovne komisije)
(1) Za zagotavljanje pravic iz tega pravilnika se ustanovi
strokovna komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) Komisijo imenuje in razrešuje minister. Komisija se
imenuje za dobo štirih let.
28. člen
(sestava komisije)
(1) Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani ter
njihovi nadomestni člani.
(2) Za predsednika komisije se imenuje vodja pristojnega organa oziroma vodja azilnega doma.
(3) Trije člani komisije in njihovi nadomestni člani se
imenujejo iz vrst zaposlenih na ministrstvu, pristojnem za
notranje zadeve, in sicer:
– en član in njegov nadomestni član morata opravljati
delo psihologa ali socialnega delavca,
– en član in njegov nadomestni član morata opravljati
delo medicinskega tehnika,
– en član in njegov nadomestni član mora imeti pridobljen naziv doktor medicine in veljavno licenco Zdravniške
zbornice Slovenije.
(4) Enega člana komisije in njegovega nadomestnega
člana imenujejo nevladne organizacije, ki delujejo na področju azila.
(5) Za opravljanje nalog iz četrte alineje prvega odstavka 29. člena tega pravilnika minister, pristojen za zdravje, v
komisijo imenuje dodatnega člana in njegovega nadomestnega člana (razširjena komisija).
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29. člen
(naloge komisije)
Komisija daje strokovna mnenja glede:
– nastanitve v ustrezne nastanitvene objekte, če pristojni organ prosilcu ne more zagotoviti ustrezne nastanitve
v azilnem domu ali izpostavi (dom upokojencev, varna hiša,
psihiatrična ustanova, dijaški dom in druge ustrezne socialno
varstvene ustanove),
– nastanitve na zasebnem naslovu zaradi razlogov iz
tretjega odstavka 45.b člena zakona,
– finančne pomoči iz drugega odstavka 21. člena tega
pravilnika,
– upravičenosti dodatnega obsega zdravstvenih storitev
iz tretjega odstavka 15. člena tega pravilnika.
IV. KONČNI DOLOČBI
30. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem
za azil in tujcem, ki jim je bila priznana posebna oblika zaščite
(Uradni list RS, št. 80/02).
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 17. člena tega pravilnika, ki začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 007-235/2006/12 (1351-01)
Ljubljana, dne 9. novembra 2006
EVA 2006-1711-0018
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
mag. Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in
socialne zadeve
Soglašam!
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
Soglašam!
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
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PRILOGA 1

Št.
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Stran
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PRILOGA 2:
DATUM:_____________________

_______________________________________________
Naziv izdajatelja

NAZNANITEV POGREŠITVE, IZGUBE ALI TATVINE
IZKAZNICE PROSILCA ZA AZIL
__________________________________________________________
PRIIMEK

_______________________________________________________________________
IME
_______________________________________________________________________
PREBIVALIŠýE (naselje, ulica, hišna številka z dodatkom)
_______________________________________________________________________
VRSTA POGREŠITVE IZKAZNICE
_______________________________________________________________________
REGISTRSKA ŠTEVILKA IZKAZNICE
_______________________________________________________________________
DATUM NAZNANITVE
_____________________________
PODPIS URADNE OSEBE
ŽIG

POTRDILO O NAZNANITVI POGREŠITVE IZKAZNICE PROSILCA ZA AZIL
_______________________________________________________________________
PRIIMEK
_______________________________________________________________________
IME
_______________________________________________________________________
Rojstni datum in spol
_______________________________________________________________________
REGISTRSKA ŠTEVILKA IZKAZNICE

Potrdilo se izdaja zaradi naznanitve izgube Sektorju za azil
_______________________________________________________________________
DATUM NAZNANITVE
PODPIS URADNE OSEBE
ŽIG

OKOLIŠýINE POGREŠITVE:
PODPIS OSEBE, KI JE NAZNANILA POGREŠITEV
_________________________________________
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PRILOGA 3:

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
SEKTOR ZA AZIL

Štefanova ulica 2, 1501 LJUBLJANA
Telefon: 01 472 51 11, 432 51 25; telefaks: 01 472 47 33
E-pošta:gp.mnz@gov.si; http://www.mnz.si

VLOGA ZA NASTANITEV NA ZASEBNEM NASLOVU ALI V DRUGEM USTREZNEM
NASTANITVENEM OBJEKTU

Priimek: _________________________________ Ime: ____________________________________
Datum rojstva: ____________________ Kraj in država rojstva: ______________________________
Priimek, ime in datum rojstva zakonitega zastopnika oziroma skrbnika (þe je vlagatelj zahtevka
mladoletna

oseba

ali

oseba,

ki

ji

je

deloma

ali

v

celoti

odvzeta

poslovna

sposobnost):_______________________________________________________________________
Naslov prebivališþa: _________________________________________________________________
Datum izdaje in veljavnost izkaznice prosilca za azil: _______________________________________

Prosim za odobritev zasebne nastanitve oziroma nastanitve v drugem ustreznem nastanitvenem
objektu zase in za naslednje družinske þlane:

ime in priimek

datum rojstva

sorodstveno
razmerje

številka, datum izdaje in
veljavnost izkaznice
prosilca za azil

Stran
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IZJAVA
Izjavljam:
-

da svojim podpisom potrjujem resniþnost podatkov navedenih v vlogi;
da bom, v kolikor se bo katerikoli podatek naveden v vlogi spremenil, v treh dneh od
spremembe o tem obvestil Sektor za azil v Direktoratu za upravne notranje zadeve;
da sem seznanjen s pravico pristojnega organa do preverjanja vseh okolišþin v zvezi z
nastanitvijo na zasebnem naslovu ali v drugem ustreznem nastanitvenem objektu.

_________________________________
(kraj in datum)

______________________________
(podpis vlagatelja)

PRILOGE:
1. Priloga za nastanitev na zasebni naslov:
-

overjena najemna pogodba;
overjena izjava o soglasju lastnika, da sprejme prosilca v nastanitev;
kopija osebnega dokumenta lastnika stanovanja;
dokazila o obstoju zdravstvenih razlogov.

2. Priloga za nastanitev v drugem ustreznem nastanitvenem objektu:
-

dokazila, iz katerih je razvidno, da prosilec potrebuje nastanitev v institucionalnem varstvu
(posebni zdravstveni razlogi, starostni razlogi, razliþne oblike ogroženosti ali zlorab…).
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PRILOGA 4a:

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
SEKTOR ZA AZIL

Štefanova ulica 2, 1501 LJUBLJANA
Telefon: 01 472 51 11, 432 51 25; telefaks: 01 472 47 33
E-pošta:gp.mnz@gov.si; http://www.mnz.si

IZDAJA OTROŠKE MALICE ZA MESEC:
_________________________
IME IN PRIIMEK PROSILCA ZA AZIL:__________________________________________

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

DOPOLDAN

3
10
17
24
31

POPOLDAN

3
10
17
24
31

MLEKO- 2KRAT 0,25
3
10
17
24
31
KAŠICA

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

ODOBRIL:____________________
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PRILOGA 4b:

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
SEKTOR ZA AZIL

Štefanova ulica 2, 1501 LJUBLJANA
Telefon: 01 472 51 11, 432 51 25; telefaks: 01 472 47 33
E-pošta:gp.mnz@gov.si; http://www.mnz.si

IZDAJA DODATNIH ALI PRIREJENIH OBROKOV

IME IN PRIIMEK PROSILCA ZA AZIL:____________________________________

-

VRSTA OBROKA (DIETA): _______________________________________

-

DODATKI K OBROKOM (npr. noseþnost): __________________________

ODOBRIL: ___________________
DATUM: _____________________
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PRILOGA 5:

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
SEKTOR ZA AZIL

Štefanova ulica 2, 1501 LJUBLJANA
Telefon: 01 472 51 11, 432 51 25; telefaks: 01 472 47 33
E-pošta:gp.mnz@gov.si; http://www.mnz.si

IME IN PRIIMEK PROSILCA ZA AZIL: ___________________________________________
ŠT. SOBE: _________________
DATUM: ___________________

PREDLOG ZA IZDAJO BLAGA IZ SKLADIŠýA
ŠT. KOS

ARTIKEL

ŠT. KOS

ARTIKEL

ODOBRIL: _____________________
PREJEL: ______________________

Stran
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PRILOGA 6:

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
SEKTOR ZA AZIL

Štefanova ulica 2, 1501 LJUBLJANA
Telefon: 01 472 51 11, 432 51 25; telefaks: 01 472 47 33
E-pošta:gp.mnz@gov.si; http://www.mnz.si

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE FINANýNE POMOýI
1. OSEBNI PODATKI

Vlagatelj: _____________________ ________________ ___________________________
Priimek

Ime

Datum / Kraj rojstva

_________________________________________________________________________________________________
Naslov prebivališþa

Številka izkaznice prosilca / Veljavnost

Vlagam vlogo za uveljavljanje finanþne pomoþi. Vlogo vlagam zase in naslednje družinske þlane, ki so
prosilci za azil:

Podatki o prosilcih za azil, ki so družinski þlani vlagatelja:

ime in priimek

datum rojstva

sorodstveno
razmerje

številka, datum izdaje in
veljavnost izkaznice
prosilca za azil

Uradni list Republike Slovenije

Št.

121 / 24. 11. 2006 /

Stran

2. PODATKI O DENARNIH SREDSTVIH IN PREMOŽENJU
2.1 Vlagatelj oz. družinski þlan je imel ob sprejemu vloge za azil naslednja denarna sredstva:
VALUTA

ZNESEK

________________________
(uradna oseba)

2.2 Vlagatelj oz. družinski þlan je imel ob sprejemu vloge za azil naslednje premoženje v
Republiki Sloveniji:
VRSTA PREMOŽENJA

VREDNOST PREMOŽENJA

________________________
(uradna oseba)

3. PODATKI O OSKRBI (USTREZNO OBKROŽI)
3.1 Vlagatelj oz. družinski þlani nimajo zagotovljenega bivanja in prehrane
3.2 Vlagatelj oz. družinski þlani imajo zagotovljeno bivanje
3.3 Vlagatelj oz. družinski þlani imajo zagotovljeno bivanje in prehrano
3.4. Vlagatelj oz. družinski þlani imajo zagotovljeno prehrano
________________________
(uradna oseba)

4. PODATKI O DOHODKIH
Zaporedna
številka
1.
2.
3.
4.

Vrsta dohodka

ýasovno obdobje

Višina dohodka

Podpis uradne
osebe
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IZJAVA
Izjavljam:
-

da svojim podpisom potrjujem resniþnost podatkov navedenih v vlogi;
da bom, v kolikor se bo katerikoli podatek naveden v vlogi spremenil, v treh dneh od
spremembe o tem obvestil Sektor za azil v Direktoratu za upravne notranje zadeve;
da sem seznanjen s pravico pristojnega organa do preverjanja vseh okolišþin v zvezi z
nastanitvijo na zasebnem naslovu ali v drugem ustreznem nastanitvenem objektu.

_________________________________
(kraj in datum)

______________________________
(podpis vlagatelja)

PRILOGA:
-

izjava lastnika stanovanja oziroma osebe, ki sprejema prosilca v nastanitev, ali je nastanitev
in/ali prehrana za prosilca brezplaþna.
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5186.

Št.

121 / 24. 11. 2006 /

Stran

12971

Sklep o objavi višine usklajene izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred in o objavi
usklajene plačne lestvice iz priloge 1 ZSPJS, ki se uporabljata od 1. januarja 2007 dalje

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 68/06; v nadaljevanju ZSPJS) je minister za javno upravo sprejel

SKLEP
o objavi višine usklajene izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred in o objavi
usklajene plačne lestvice iz priloge 1 ZSPJS, ki se uporabljata od 1. januarja 2007 dalje
I.
Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred v višini 55.536 SIT znaša od 1. januarja 2007 dalje
231,75 €.
II.
Plačna lestvica, veljavna od 1. januarja 2007
Plačni
razred
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Osnovna plača
(v €)
439,84
457,44
475,73
494,76
514,55
535,14
556,54
578,80
601,96
626,03
651,08
677,12
704,20
732,37
761,67
792,13
823,82
856,77
891,04
926,68
963,75
1.002,30
1.042,39
1.084,09
1.127,45
1.172,55
1.219,45
1.268,23
1.318,96
1.371,72
1.426,59
1.483,65
1.542,99

Osnovna plača
(v SIT)
105.403,96
109.620,12
114.004,93
118.565,12
123.307,73
128.240,04
133.369,64
138.704,43
144.252,60
150.022,71
156.023,61
162.264,56
168.755,14
175.505,35
182.525,56
189.826,58
197.419,65
205.316,43
213.529,09
222.070,25
230.953,06
240.191,19
249.798,83
259.790,79
270.182,42
280.989,71
292.229,30
303.918,48
316.074,21
328.718,22
341.866,95
355.541,63
369.763,30

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Plačni
razred
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Osnovna plača
(v €)
1.604,71
1.668,90
1.735,66
1.805,09
1.877,29
1.952,38
2.030,48
2.111,70
2.196,16
2.284,01
2.375,37
2.470,38
2.569,20
2.671,97
2.778,85
2.890,00
3.005,60
3.125,82
3.250,86
3.380,89
3.516,13
3.656,77
3.803,04
3.955,17
4.113,37
4.277,91
4.449,02
4.626,98
4.812,06
5.004,55
5.204,73
5.412,92

Osnovna plača
(v SIT)
384.553,83
399.935,98
415.933,42
432.570,76
449.873,59
467.868,53
486.583,27
506.046,60
526.288,47
547.340,01
569.233,61
592.002,95
615.683,07
640.310,39
665.922,81
692.559,72
720.262,11
749.072,59
779.035,49
810.196,91
842.604,79
876.308,98
911.361,34
947.815,80
985.728,43
1.025.157,56
1.066.163,87
1.108.810,42
1.153.162,84
1.199.289,35
1.247.260,93
1.297.151,36

III.

Št. 0100-36/2006/2
Ljubljana, dne 15. novembra 2006
EVA 2006-3111-0064
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo

Stran
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5187.

Sklep o spremembah Sklepa o ocenjevanju
izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

Na podlagi 74. in 92. člena Zakona o bančništvu (Uradni
list RS, št. 104/04-uradno prečiščeno besedilo) ter prvega
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke
Slovenije

SKLEP
o spremembah Sklepa o ocenjevanju izgub iz
kreditnega tveganja bank in hranilnic
1. točka
Druga alinea sedmega odstavka 7. točke Sklepa o
ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
(v nadaljevanju sklep) (Uradni list RS, št. 67/05 in 97/05) se
spremeni tako, da se glasi:
»− kadar gre za nepremičnine, ki služijo zavarovanju
finančnega sredstva oziroma prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah, ki presegajo 3 milijone EUR ali 5%
kapitala banke; te nepremičnine mora pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin vrednotiti najmanj enkrat na tri
leta.«.
2. točka
8. točka sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»8. Posamezno pomembno finančno sredstvo oziroma
prevzeta obveznost po zunajbilančnih postavkah v skladu s
tem sklepom predstavlja celotno izpostavljenost do enega
dolžnika, katere vrednost presega 0,5% kapitala ali 650.000
EUR. Finančna sredstva oziroma prevzete obveznosti po
zunajbilančnih postavkah, ki sestavljajo to izpostavljenost,
morajo biti ocenjene posamično.«.
3. točka
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2007.
Ljubljana, dne 15. novembra 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
5188.

Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2006

Na podlagi 99., 150., 150.b člena in prvega odstavka
397. člena v zvezi s četrto alineo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
na seji dne 16. novembra 2006 sprejel

SKLEP
o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2006
I.
V skladu s 150. in 150.b členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se pokojnine od 1. januarja
2006 uskladijo tako, da se povečajo za 1%.

Uradni list Republike Slovenije
II.
Za odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2004, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu
o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih
pravic (Uradni list RS, št. 106/05).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2005, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o
najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih
pravic (Uradni list RS, št. 20/06), se uskladijo tako, da se na
novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od
1. januarja 2006.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2006 dalje, se
odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od tedaj
dalje, če je pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske
osnove s pripadajočimi uskladitvami nižja kot bi bila, če bi se,
glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najnižje
pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2006.
III.
Za odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2004, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v Sklepu
o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 106/05).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2005, odmerjene
od najvišje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najvišji
pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 20/06), se uskladijo
tako, da se na novo odmerijo od najvišje pokojninske osnove,
veljavne od 1. januarja 2006.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2006 dalje, se
odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od tedaj
dalje, če pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske
osnove s pripadajočimi uskladitvami presega znesek pokojnine, kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko
dobo, odmerila od najvišje pokojninske osnove, veljavne od
1. januarja 2006.
IV.
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa
se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v skladu z drugim
odstavkom 116. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89
in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska
najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni
list RS, št. 65/00).
V.
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa,
se uskladijo v skladu s 390. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju tudi vse pokojnine borcev
NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene
od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS,
št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VI.
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa,
se v skladu z 99. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uskladijo tudi nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasna nadomestila, delne invalidske
pokojnine in nadomestila za invalidnost, pri čemer se datum
nastanka invalidnosti šteje za datum uveljavitve pravice do
nadomestila.
VII.
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa,
se uskladijo tudi nadomestila iz invalidskega zavarovanja,

Uradni list Republike Slovenije
uveljavljena v skladu s prvim odstavkom 397. člena Zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih, osnova za odmero dodatka
k pokojnini po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik
nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92 in 18/01) ter akontacije pokojnin, ki jih zavod izplačuje po Odloku o izplačevanju
akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91).
VIII.
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako,
da se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki
tega sklepa, uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek
pa na novo odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic,
veljavne od 1. januarja 2006 oziroma prejemnikom tujih pokojnin uskladi za odstotek povečanja, določen v I. točki tega
sklepa.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene
od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v II. točki tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo
odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, veljavne od
1. januarja 2006 oziroma prejemnikom tujih pokojnin uskladi
za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa.
IX.
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,
odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih
o socialni varnosti.
X.
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin in
drugih dajatev, določenih v tem sklepu, ki so prejemnikom
pripadali za mesec januar 2006, po opravljeni uskladitvi po
Sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2006 (Uradni list
RS, št. 20/06).
Uskladitev pokojnin in obračun razlike med pokojninami
in drugimi dajatvami, usklajenimi na način, določen v tem
sklepu in že izplačanimi pokojninami in drugimi dajatvami
se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih
dajatev za november 2006.
XI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03000-12/2006
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2611-0081

Št.

II.
Osnova za odmero dodatnih pravic znaša od 1. januarja
2006 dalje 88.545,56 SIT oziroma 369,49 eurov.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0300-12/2006
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2611-0082
Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

5190.

Sklep o najvišji pokojninski osnovi

Na podlagi prvega odstavka 49. člena v zvezi s četrto
alineo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. novembra
2006 sprejel

SKLEP
o najvišji pokojninski osnovi
I.
Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 2006
dalje 431.449,16 SIT oziroma 1.800,41 eurov.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0300-12/2006
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2611-0084
Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

5191.

Na podlagi 48., 57., 150., 150.b člena v zvezi s četrto
alineo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. novembra
2006 sprejel
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I.
Najnižja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 2006
dalje 107.862,29 SIT oziroma 450,10 eurov.

Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi
za odmero dodatnih pravic

Stran

SKLEP
o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za
odmero dodatnih pravic

Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije

5189.
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Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela
vdovske pokojnine

Na podlagi šestega odstavka 123. člena v zvezi s četrto
alineo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 109/06 – uradno
prečiščeno besedilo) ter drugega odstavka 32. člena Zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/05) je Svet
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
na seji dne 16. novembra 2006 sprejel

Stran
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SKLEP
o zgornjih mejah za izplačilo dela
vdovske pokojnine
I.
Del vdovske pokojnine znaša od 1. januarja 2006 dalje
največ 17.288,19 SIT.
II.
Skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine znaša
od 1. januarja 2006 dalje največ 172.881,88 SIT.
III.
S tem sklepom se nadomesti Sklep o zgornjih mejah za
izplačilo dela vdovske pokojnine (Uradni list RS, št. 20/06).
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0300-12/2006
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2611-0089
Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

5192.

Sklep o znesku državne pokojnine

Na podlagi 59. člena v zvezi s četrto alineo četrtega
odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno
besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. novembra 2006 sprejel

SKLEP
o znesku državne pokojnine

Uradni list Republike Slovenije
5193.

Na podlagi 141. člena v zvezi s četrto alineo četrtega
odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno
prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. novembra
2006 sprejel

SKLEP
o zneskih dodatka za pomoč
in postrežbo
I.
Dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje prizadete
upravičence znaša od 1. januarja 2006 dalje 88.545,56 SIT
oziroma 369,49 eurov.
Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh
osnovnih življenjskih potreb znaša od 1. januarja 2006 dalje
61.981,89 SIT oziroma 258,65 eurov.
Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine
osnovnih življenjskih potreb znaša od 1. januarja 2006 dalje
30.990,94 SIT oziroma 129,32 eurov.
II.
Razlike med zneski dodatkov za pomoč in postrežbo,
določenimi s tem sklepom. in zneski že izplačanih dodatkov za
pomoč in postrežbo po Sklepu o zneskih dodatka za pomoč in
postrežbo (Uradni list RS, št. 20/06) se obračunajo pri izplačilu
dodatkov za pomoč in postrežbo za november 2006.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0300-12/2006
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2611-0085
Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije

I.
Državna pokojnina znaša od 1. januarja 2006 dalje
35.918,14 SIT oziroma 149,88 eurov.
II.
Razlika med zneskom državne pokojnine, določenim
s tem sklepom, in zneskom že izplačane državne pokojnine po Sklepu o znesku državne pokojnine (Uradni list RS,
št. 20/06) se obračuna pri izplačilu državne pokojnine za
november 2006.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0300-12/2006
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2611-0088
Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

Sklep o zneskih dodatka za pomoč in
postrežbo

Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

5238.

Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro

Na podlagi 146. člena v zvezi s četrto alineo četrtega
odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno
besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. novembra 2006 sprejel

SKLEP
o zneskih invalidnin za telesno okvaro
I.
Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, znašajo od 1. januarja
2006 dalje:

Uradni list Republike Slovenije
Stopnja

Telesna
okvara
v%

Znesek

1.

100

21.250,93 SIT oziroma 88,68 eurov

2.

90

19.480,02 SIT oziroma 81,29 eurov

3.

80

17.709,11 SIT oziroma 73,90 eurov

4.

70

15.938,20 SIT oziroma 66,51 eurov

5.

60

14.167,29 SIT oziroma 59,12 eurov

6.

50

12.396,38 SIT oziroma 51,73 eurov

7.

40

10.625,47 SIT oziroma 44,34 eurov

8.

30

8.854,56 SIT oziroma 36,95 eurov

II.
Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
poškodbe izven dela ali bolezni, znašajo od 1. januarja 2006
dalje:
Stopnja

Telesna
okvara
v%

Znesek SIT

1.

100

14.875,65 SIT oziroma 62,07 eurov

2.

90

13.636,01 SIT oziroma 56,90 eurov

3.

80

12.396,38 SIT oziroma 51,73 eurov

4.

70

11.156,74 SIT oziroma 46,56 eurov

5.

60

9.917,10 SIT oziroma 41,38 eurov

6.

50

8.677,47 SIT oziroma 36,21 eurov

7.

40

7.437,83 SIT oziroma 31,04 eurov

8.

30

6.198,19 SIT oziroma 25,86 eurov

III.
Razlika med zneski invalidnin, določenimi s tem sklepom, in zneski že izplačanih invalidnin po Sklepu o zneskih
invalidnin za telesno okvaro (Uradni list RS, št. 20/06) se
obračuna pri izplačilu invalidnin za november 2006.

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0300-12/2006
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2611-0083
Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

5194.

Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

Na podlagi 431. člena ter 150., 150.b člena v zvezi s četrto alineo četrtega odstavka 266. člena Zakona o
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Stran
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pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
16. novembra 2006 sprejel

SKLEP
o znesku starostne pokojnine kmetov
I.
Starostna oziroma družinska pokojnina, odmerjena
po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list
SRS, št. 30/79 in 1/82) – v nadaljevanju: zakon o SZK),
znaša od 1. januarja 2006 dalje 45.841,46 SIT oziroma
191,29 eurov.
Starostna pokojnina kmeta borca NOV pred 9. 9. 1943
oziroma pred 13. 10. 1943 oziroma njegovega zakonca, odmerjena po zakonu o SZK, znaša od 1. januarja 2006 dalje
91.682,93 SIT oziroma 382,59 eurov.
II.
Razlika med pokojninami, določenimi s tem sklepom,
in že izplačanimi pokojninami po Sklepu o znesku starostne
pokojnine kmetov (Uradni list RS, št. 20/06) se obračuna pri
izplačilih teh pokojnin za november 2006.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0300-12/2006
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2611-0086
Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

5195.

Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o
preživninskem varstvu kmetov

Na podlagi 12. člena Zakona o preživninskem varstvu
kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86) v zvezi s četrto
alineo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. novembra
2006 sprejel

SKLEP
o uskladitvi preživnin po
Zakonu o preživninskem varstvu kmetov
I.
Znesek preživnine, določene po 10., 11. in 13. členu
Zakona o preživninskem varstvu kmetov, se od 1. januarja
2006 dalje uskladi tako, da se poveča za 1%.
II.
Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek preživnine, ki
je upravičencu pripadal za mesec januar 2006 po izvedeni
uskladitvi po Sklepu o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, št. 20/06).

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uskladitev preživnin in obračun razlike med zneskom
preživnine, usklajene na način, določen v prvem odstavku
te točke, in že izplačano preživnino, usklajeno po Sklepu o
uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, št. 20/06), se opravi po uradni dolžnosti
pri izplačilu preživnin za november 2006.

Št. 227-1/9-13/2006
Ljubljana, dne 15. novembra 2006
EVA 2006-1611-0152

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

Št. 0300-12/2006
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2611-0087
Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije

5197.

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

Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

5196.

POROČILO
o gibanju plač za september 2006

Sklep o začasni oprostitvi plačevanja letnega
nadomestila za nadzor

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2006 je znašala 287 557 SIT in je bila
za 0,9 odstotka nižja kot za avgust 2006.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2006 je znašala 183 223 SIT in je bila
za 0,9 odstotka nižja kot za avgust 2006.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–september 2006 je znašala 284 170 SIT.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–september 2006 je znašala 181 421 SIT.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje julij
2006–september 2006 je znašala 286 915 SIT.

Na podlagi 9. člena Tarife o taksah in nadomestilih
(Uradni list RS, št. 48/00, 82/01 in 81/05) Agencija za trg
vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP
o začasni oprostitvi plačevanja letnega
nadomestila za nadzor
1. člen
Vse skupine taksnih zavezancev za plačevanje letnega nadomestila za nadzor (borzno posredniške družbe in
podružnice tuje borzno posredniške družbe, borzo, klirinško depotno družbo, družbe za upravljanje, upravljavce
vzajemnih pokojninskih skladov in skrbnike) se oprosti
plačevanja letnega nadomestila za nadzor za mesec december 2006.

5198.

Poročilo o gibanju plač za september 2006

Št. 9611-117/2006/9
Ljubljana, dne 17. novembra 2006
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije

Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

Na podlagi drugega odstavka 6.b člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04
– uradno prečiščeno besedilo), 5., 6. in 8. člena Uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest (Uradni
list RS, št. 110/05 in 115/06) ter 34. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., in 2. člena poslovnika uprave
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne 18. oktobra
2006 sprejela

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   C E N I K A
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 26/06) se I. točka spremeni tako, da se glasi:
»Cenik cestnine določa cestnino za posamezen odsek cestninske ceste ter posamezen cestninski razred. Cestnina
vključuje 20-odstotni davek na dodano vrednost.«.
Za III. točko se dodata III.a in III.b točka, ki se glasita:

II.

»III.a
Ne glede na določbe II. in III. točke tega cenika cestnine znaša cestnina v nočnem času, ki se šteje od 22. ure zvečer
do 6. ure zjutraj*, v noči s ponedeljka na torek do noči s četrtka na petek v obdobju med 1. julijem in 31. avgustom (visoka

Uradni list Republike Slovenije
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turistična sezona) ter v obdobju med 15. decembrom in 5. januarjem (božično-novoletni prazniki), za posamezen odsek cestninske ceste ter posamezen cestninski razred:
Cestninski razred
1
Cestninska cesta
A1 Šentilj–Maribor
A1 Ptujska cesta (Maribor
vzhod) – Arja vas
A1 Arja vas–Trojane
A1 Trojane–Ljubljana

A1 Ljubljana – Srmin

2

Vstopno-izstopna
cestninska postaja:
Pesnica
Tepanje
Slovenske Konjice
Vransko
Kompolje
Lukovica
Krtina
Blagovica

3

4

Cestnina v tolarjih
160
550
270
280
330
150
120
90

230
820
410
410
500
230
180
140

430
1490
760
770
900
420
320
240

630
2200
1080
1130
1310
620
470
350

Vstopna cestninska
postaja:
Ljubljana zahod
Izstopna cestninska
postaja:
Vrhnika

60

100

180

260

Logatec

230

350

640

950

Unec

340

500

950

1350

Postojna

450

680

1260

1800

Razdrto

570

/

/

/

Nanos

580

870

1580

2340

Senožeče

620

950

1710

2480

Vstopno-izstopna
cestninska postaja:
A1/A3 Ljubljana–Fernetiči

Divača

690

1040

1890

2790

Kozina

770

1170

2120

3060

Videž

950

1440

2660

3830

Kozina

190

290

520

770

790

1170

2160

3150

Vstopna cestninska
postaja:
Ljubljana zahod
Izstopna cestninska
postaja:
Dane

A1/A3 Srmin–Fernetiči

Vstopna cestninska
postaja:
Videž
Izstopna cestninska
postaja:
Dane

410

620

1130

1670

H4 Podnanos–Vrtojba

Bazara

320

490

890

1310

A2 Podtabor–Ljubljana

Torovo

340

500

950

1350

A2 Ljubljana–Pluska

Dob

370

560

1040

1490

A2 Kronovo–Obrežje

Drnovo

390

590

1080

1580

Odsek Kronovo–Krško

Krško

170

250

470

680

Odsek Krško–Obrežje

Krško

200

300

540

780

*V zaprtem cestninskem sistemu se nočni čas določa na podlagi časa prehoda izstopne cestninske postaje.
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III.b
Višina cestnine v nočnem času, kot je določen v III.a točki tega cenika, znaša za posamezen odsek v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin ter posamezen cestninski razred:
Vstopna cestninska postaja 1
Ljubljana zahod
Izstopna cestninska postaja
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 2
Vrhnika
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 3
Logatec
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž

1
60
230
340
450
570
580
620
790
690
770
950
1
60
80
190
310
410
430
470
640
550
620
810
1
230
80
110
220
330
350
390
560
460
530
720

Cestninski razred
2
3
Cestnina v tolarjih
100
350
500
680
/
870
950
1170
1040
1170
1440

180
640
950
1260
/
1580
1710
2160
1890
2120
2660

Cestninski razred
2
3
Cestnina v tolarjih
100
130
280
460
/
650
710
950
820
950
1220

180
230
520
840
/
1170
1310
1760
1490
1710
2210

Cestninski razred
2
3
Cestnina v tolarjih
350
130
150
330
/
520
590
840
690
800
1080

640
230
290
600
/
950
1080
1530
1260
1490
1980

4
260
950
1350
1800
/
2340
2480
3150
2790
3060
3830
4
260
330
760
1220
/
1710
1890
2570
2160
2480
3240
4
950
330
420
880
/
1400
1530
2210
1850
2120
2880
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Vstopna cestninska postaja 4
Unec
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 5
Postojna
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 6
Razdrto
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž

Vstopna cestninska postaja 7
Nanos
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž

Št.

1
340
190
110
120
230
240
280
450
360
430
620
1
450
310
220
120
120
130
170
330
240
320
500
1
570
410
330
230
120
20
50
230
130
200
390

1
580
430
350
240
130
20
40
210
120
190
380
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Cestninski razred
2
3
Cestnina v tolarjih
500
280
150
170
/
360
420
680
530
640
950

950
520
290
320
/
670
770
1260
990
1170
1710

Cestninski razred
2
3
Cestnina v tolarjih
680
460
330
170
/
190
250
500
360
470
760

1.260
840
600
320
/
350
460
950
670
860
1400

Cestninski razred
2
3
Cestnina v tolarjih
850
620
500
340
170
20
80
330
190
300
590

1580
1130
900
630
320
40
150
610
350
550
1080

Cestninski razred
2
3
Cestnina v tolarjih
870
650
520
360
190
/
60
320
170
280
570

1580
1170
950
670
350
/
110
580
320
510
1040

Stran
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4
1.350
760
420
460
/
990
1130
1800
1440
1710
2480
4
1.800
1.220
880
460
/
500
670
1350
950
1260
2030
4
2250
1670
1350
900
450
50
220
890
510
800
1580

4
2340
1710
1400
990
500
/
160
840
460
750
1530

Stran
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Vstopna cestninska postaja 8
Senožeče
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 9
Dane
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 10
Divača
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 11
Kozina
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
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Cestninski razred
1

2

3

4

1710
1310
1080
770
460
/
110
460
210
410
950

2480
1890
1530
1130
670
/
160
680
300
590
1350

Cestnina v tolarjih
620
470
390
280
170
50
40
170
70
140
330
1
790
640
560
450
330
230
210
170
150
230
410
1
690
550
460
360
240
130
120
70
150
70
260
1
770
620
530
430
320
200
190
140
230
70

950
710
590
420
250
/
60
250
110
220
500

Cestninski razred
2
3
Cestnina v tolarjih
1170
950
840
680
500
/
320
250
230
330
620

2160
1760
1530
1260
950
/
580
460
420
620
1130

Cestninski razred
2
3
Cestnina v tolarjih
1040
820
690
530
360
/
170
110
230
110
400

1890
1490
1260
990
670
/
320
210
420
200
720

Cestninski razred
2
3
Cestnina v tolarjih
1170
950
800
640
470
/
280
220
330
110

2120
1710
1490
1170
860
/
510
410
620
200

4
3150
2570
2210
1800
1350
/
840
680
610
900
1670
4
2790
2160
1850
1440
950
/
460
300
610
290
1040
4
3060
2480
2120
1710
1260
/
750
590
900
290
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Št.

Vstopna cestninska postaja 12
Videž
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
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Cestninski razred
2
3
Cestnina v tolarjih

1
950
810
720
620
500
390
380
330
410
260

1440
1220
1080
950
760
/
570
500
620
400

Stran
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2660
2210
1980
1710
1400
/
1040
950
1130
720

3830
3240
2880
2480
2030
/
1530
1350
1670
1040

III.

IV. točka se spremeni tako, da se glasi:

»IV.
Višina cestnine, preračunana po končnem tečaju zamenjave med tolarjem in eurom, znaša za posamezen odsek
cestninske ceste ter posamezen cestninski razred:

Cestninska cesta
A1 Šentilj–Maribor
A1 Ptujska cesta (Maribor
vzhod)–Arja vas
A1 Arja vas –Trojane
A1 Trojane–Ljubljana

A1 Ljubljana–Srmin

A1/A3 Ljubljana–Fernetiči

Vstopno-izstopna
cestninska postaja:

1

Cestninski razred
2
3

4

Cestnina v eurih

Pesnica
Tepanje
Slovenske Konjice
Vransko
Kompolje
Lukovica
Krtina
Blagovica
Vstopna cestninska
postaja:
Ljubljana zahod
Izstopna cestninska
postaja:
Vrhnika
Logatec

0,75
2,55
1,25
1,30
1,55
0,70
0,55
0,40

1,10
3,80
1,90
1,90
2,30
1,10
0,85
0,60

2,00
6,90
3,50
3,55
4,20
1,95
1,50
1,15

2,90
10,20
5,00
5,20
6,05
2,90
2,15
1,65

0,30
1,10

0,45
1,65

0,85
2,95

1,20
4,40

Unec

1,60
2,10
2,65
2,70
2,90
3,20
3,55
4,40

2,35
3,15
/
4,05
4,40
4,80
5,40
6,70

4,40
5,85
/
7,30
7,90
8,80
9,80
12,30

6,25
8,35
/
10,85
11,50
12,95
14,20
17,70

0,90

1,35

2,40

3,55

3,70

5,45

10,00

14,60

Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Divača
Kozina
Videž
Vstopno-izstopna
cestninska postaja:
Kozina
Vstopna cestninska
postaja:
Ljubljana zahod
Izstopna cestninska
postaja:
Dane

Stran
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A1/A3 Srmin–Fernetiči

H4 Podnanos–Vrtojba
A2 Podtabor–Ljubljana
A2 Ljubljana–Pluska
A2 Kronovo–Obrežje
Odsek Kronovo–Krško
Odsek Krško–Obrežje
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Vstopna cestninska
postaja:
Videž
Izstopna cestninska
postaja:
Dane
Bazara
Torovo
Dob
Drnovo
Krško
Krško

V. točka se spremeni tako, da se glasi:

1,90
1,50
1,60
1,70
1,80
0,80
0,90

2,90
2,25
2,35
2,60
2,70
1,20
1,40

5,20
4,15
4,40
4,80
5,00
2,15
2,50

7,70
6,05
6,30
6,90
7,30
3,15
3,65

IV.

»V.
Višina cestnine, preračunana po končnem tečaju zamenjave med tolarjem in eurom, znaša za posamezen odsek v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin ter za posamezen cestninski razred:
Vstopna cestninska postaja 1
Ljubljana zahod
Izstopna cestninska postaja
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 2
Vrhnika
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž

1
0,30
1,10
1,60
2,10
2,65
2,70
2,90
3,70
3,20
3,55
4,40
1
0,30
0,40
0,90
1,40
1,90
2,00
2,20
2,95
2,55
2,90
3,75

Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
0,45
1,65
2,35
3,15
/
4,05
4,40
5,45
4,80
5,40
6,70
Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
0,45
0,60
1,30
2,15
/
3,00
3,30
4,40
3,80
4,40
5,60

3
0,85
2,95
4,40
5,85
/
7,30
7,90
10,00
8,80
9,80
12,30
3
0,85
1,10
2,40
3,90
/
5,40
6,05
8,15
6,90
7,90
10,20

4
1,20
4,40
6,25
8,35
/
10,85
11,50
14,60
12,95
14,20
17,70
4
1,20
1,55
3,50
5,65
/
7,95
8,75
11,90
10,00
11,50
15,00
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Vstopna cestninska postaja 3
Logatec
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 4
Unec
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 5
Postojna
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 6
Razdrto
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž

Št.

1
1,10
0,40
0,50
1,00
1,55
1,65
1,80
2,60
2,15
2,45
3,35
1
1,60
0,90
0,50
0,55
1,05
1,15
1,30
2,10
1,70
2,00
2,90
1
2,10
1,40
1,00
0,55
0,55
0,60
0,80
1,55
1,15
1,45
2,35
1
2,65
1,90
1,55
1,05
0,55
0,10
0,25
1,05
0,60
0,90
1,80
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Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
1,65
0,60
0,70
1,55
/
2,40
2,70
3,90
3,20
3,70
5,00
Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
2,35
1,30
0,70
0,80
/
1,70
1,95
3,15
2,45
3,00
4,40
Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
3,15
2,15
1,55
0,80
/
0,90
1,20
2,35
1,70
2,20
3,50
Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
3,90
2,90
2,30
1,60
0,80
0,10
0,40
1,55
0,90
1,40
2,70

3
2,95
1,10
1,35
2,80
/
4,40
5,00
7,10
5,85
6,90
9,20

Stran

12983
4
4,40
1,55
1,95
4,10
/
6,50
7,10
10,20
8,55
9,80
13,35

3

4

4,40
2,40
1,35
1,45
/
3,10
3,60
5,85
4,60
5,45
7,90

6,25
3,50
1,95
2,15
/
4,60
5,20
8,35
6,70
7,95
11,50

3

4

5,85
3,90
2,80
1,45
/
1,65
2,15
4,40
3,10
4,00
6,50

8,35
5,65
4,10
2,15
/
2,35
3,10
6,25
4,40
5,85
9,40

3

4

7,30
5,20
4,20
2,90
1,45
0,20
0,70
2,85
1,65
2,55
5,00

10,45
7,70
6,25
4,20
2,10
0,25
1,00
4,15
2,40
3,70
7,30

Stran

12984 /

Št.

121 / 24. 11. 2006

Vstopna cestninska postaja 7
Nanos
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 8
Senožeče
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 9
Dane
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 10
Divača
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Kozina
Videž
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1
2,70
2,00
1,65
1,15
0,60
0,10
0,20
0,95
0,55
0,90
1,75
1
2,90
2,20
1,80
1,30
0,80
0,25
0,20
0,80
0,35
0,70
1,55
1
3,70
2,95
2,60
2,10
1,55
1,05
0,95
0,80
0,70
1,05
1,90
1
3,20
2,55
2,15
1,70
1,15
0,60
0,55
0,35
0,70
0,35
1,20

Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
4,05
3,00
2,40
1,70
0,90

3
7,30
5,40
4,40
3,10
1,65

/
0,30
1,45
0,80
1,30
2,65
Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
4,40
3,30
2,70
1,95
1,20
/
0,30
1,20
0,50
1,00
2,35
Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
5,45
4,40
3,90
3,15
2,35
/
1,45
1,20
1,05
1,55
2,90
Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
4,80
3,80
3,20
2,45
1,70
/
0,80
0,50
1,05
0,50
1,85

4
10,85
7,95
6,50
4,60
2,35
/

/

0,50
2,70
1,45
2,40
4,80

0,75
3,90
2,15
3,45
7,10

3

4

7,90
6,05
5,00
3,60
2,15
/
0,50
2,15
0,95
1,90
4,40

11,50
8,75
7,10
5,20
3,10
/
0,75
3,15
1,40
2,70
6,25

3

4

10,00
8,15
7,10
5,85
4,40
/
2,70
2,15
1,95
2,90
5,25
3
8,80
6,90
5,85
4,60
3,10
/
1,45
0,95
1,95
0,95
3,35

14,60
11,90
10,20
8,35
6,25
/
3,90
3,15
2,85
4,20
7,70
4
12,95
10,00
8,55
6,70
4,40
/
2,15
1,40
2,85
1,35
4,80
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Vstopna cestninska postaja 11
Kozina
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Vstopna cestninska postaja 12
Videž
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Za V. točko se dodata V.a in V.b točka, ki se glasita:

Št.
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Cestninski razred
2
Cestnina v eurih

1
3,55
2,90
2,45
2,00
1,45
0,90
0,90
0,70
1,05
0,35

3

5,40
4,40
3,70
3,00
2,20
/
1,30
1,00
1,55
0,50

1
4,40
3,75
3,35
2,90
2,35
1,80
1,75
1,55
1,90
1,20

6,70
5,60
5,00
4,40
3,50
/
2,65
2,35
2,90
1,85

12985
4

9,80
7,90
6,90
5,45
4,00
/
2,40
1,90
2,90
0,95

Cestninski razred
2
Cestnina v eurih

Stran

3

14,20
11,50
9,80
7,95
5,85
/
3,45
2,70
4,20
1,35
4

12,30
10,20
9,20
7,90
6,50
/
4,80
4,40
5,25
3,35

17,70
15,00
13,35
11,50
9,40
/
7,10
6,25
7,70
4,80

V.

»V.a
Višina cestnine v nočnem času, kot je določen v III.a točki tega cenika, preračunana po končnem tečaju zamenjave med
tolarjem in eurom, znaša za posamezen odsek cestninske ceste ter posamezen cestninski razred:

Cestninska cesta
A1. Šentilj–Maribor
A1 Ptujska cesta (Maribor
vzhod)–Arja vas
A1 Arja vas–Trojane
A1 Trojane–Ljubljana

A1 Ljubljana–Srmin

Vstopno–izstopna
cestninska postaja:
Pesnica
Tepanje
Slovenske Konjice
Vransko
Kompolje
Lukovica
Krtina
Blagovica
Vstopna cestninska
postaja:
Ljubljana zahod
Izstopna cestninska
postaja:
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Divača
Kozina
Videž

1

Cestninski razred
2
3

4

Cestnina v eurih
0,70
2,30
1,15
1,20
1,40
0,65
0,50
0,40

1,00
3,45
1,70
1,70
2,10
1,00
0,75
0,60

1,80
6,20
3,15
3,20
3,80
1,75
1,35
1,00

2,65
9,20
4,50
4,70
5,45
2,60
1,95
1,50

0,25
1,00
1,45
1,90
2,40
2,45
2,60
2,90
3,20
3,95

0,40
1,50
2,10
2,85

0,75
2,65
3,95
5,30

1,10
3,95
5,65
7,50

3,65
3,95
4,30
4,90
6,00

6,60
7,10
7,90
8,80
11,10

9,75
10,40
11,70
12,80
16,00
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Vstopno-izstopna
cestninska postaja:
A1/A3 Ljubljana–Fernetiči

A1/A3 Srmin –Fernetiči

H4 Podnanos–Vrtojba
A2 Podtabor–Ljubljana
A2 Ljubljana–Pluska
A2 Kronovo–Obrežje
Odsek Kronovo–Krško
Odsek Krško–Obrežje

Kozina
Vstopna cestninska
postaja:
Ljubljana zahod
Izstopna cestninska
postaja:
Dane
Vstopna cestninska
postaja:
Videž
Izstopna cestninska
postaja:
Dane
Bazara
Torovo
Dob
Drnovo
Krško
Krško

0,80

1,20

2,15

3,20

3,30

4,90

9,00

13,15

1,70
1,35
1,45
1,55
1,60
0,70
0,85

2,60
2,05
2,10
2,35
2,45
1,05
1,25

4,70
3,75
3,95
4,30
4,50
1,95
2,25

6,95
5,45
5,65
6,20
6,60
2,85
3,30

V.b
Višina cestnine v nočnem času, kot je določen v III.a točki tega cenika, preračunana po končnem tečaju zamenjave med
tolarjem in eurom, znaša za posamezen odsek v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin
ter posamezen cestninski razred:
Vstopna cestninska postaja 1
Ljubljana zahod
Izstopna cestninska postaja
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 2
Vrhnika
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž

1
0,25
0,95
1,40
1,90
2,40
2,45
2,60
3,30
2,90
3,20
3,95
1
0,25
0,35
0,80
1,30
1,70
1,80
1,95
2,65
2,30
2,60
3,40

Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
0,40
1,50
2,10
2,85
/
3,65
3,95
4,90
4,35
4,90
6,00
Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
0,40
0,55
1,15
1,90
/
2,70
2,95
3,95
3,40
3,95
5,10

3
0,75
2,65
3,95
5,25
/
6,60
7,15
9,00
7,90
8,85
11,10
3
0,75
0,95
2,15
3,50
/
4,90
5,45
7,35
6,20
7,15
9,20

4
1,10
3,95
5,65
7,50
/
9,75
10,35
13,15
11,70
12,80
15,95
4
1,10
1,40
3,15
5,10
/
7,15
7,90
10,70
9,00
10,35
13,50
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Vstopna cestninska postaja 3
Logatec
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 4
Unec
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 5
Postojna
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 6
Razdrto
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž

Št.

1
0,95
0,35
0,45
0,90
1,40
1,50
1,65
2,35
1,90
2,20
3,00
1
1,40
0,80
0,45
0,50
0,95
1,00
1,15
1,90
1,50
1,80
2,60
1
1,90
1,30
0,90
0,50
0,50
0,55
0,70
1,40
1,00
1,35
2,10
1
2,40
1,70
1,40
0,95
0,50
0,10
0,20
0,95
0,55
0,85
1,65
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Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
1,50
0,55
0,65
1,40
/
2,15
2,45
3,50
2,90
3,35
4,50
Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
2,10
1,15
0,65
0,70
/
1,50
1,75
2,85
2,20
2,65
3,95
Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
2,85
1,90
1,40
0,70
/
0,80
1,05
2,10
1,50
1,95
3,15
Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
3,55
2,60
2,10
1,40
0,70
0,10
0,35
1,40
0,80
1,25
2,45

3
2,65
0,95
1,20
2,50
/
3,95
4,50
6,40
5,25
6,20
8,25
3
3,95
2,15
1,20
1,35
/
2,80
3,20
5,25
4,15
4,90
7,15

Stran
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4
3,95
1,40
1,75
3,70
/
5,85
6,40
9,20
7,70
8,85
12,00
4
5,65
3,15
1,75
1,90
/
4,15
4,70
7,50
6,00
7,15
10,35

3

4

5,25
3,50
2,50
1,35
/
1,50
1,90
3,95
2,80
3,60
5,85

7,50
5,10
3,70
1,90
/
2,10
2,80
5,65
3,95
5,25
8,45

3

4

6,60
4,70
3,75
2,60
1,35
0,15
0,65
2,55
1,50
2,30
4,50

9,40
6,95
5,65
3,75
1,90
0,20
0,90
3,70
2,15
3,35
6,60

Stran
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Vstopna cestninska postaja 7
Nanos
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 8
Senožeče
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 9
Dane
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 10
Divača
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Kozina
Videž
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1
2,45
1,80
1,50
1,00
0,55
0,10
0,15
0,90
0,50
0,80
1,60
1
2,60
1,95
1,65
1,15
0,70
0,20
0,15
0,70
0,30
0,60
1,40
1
3,30
2,65
2,35
1,90
1,40
0,95
0,90
0,70
0,65
0,95
1,70
1
2,90
2,30
1,90
1,50
1,00
0,55
0,50
0,30
0,65
0,30
1,10

Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
3,65
2,70
2,15
1,50
0,80
/
0,25
1,35
0,70
1,15
2,40
Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
3,95
2,95
2,45
1,75
1,05
/
0,25
1,05
0,45
0,90
2,10
Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
4,90
3,95
3,50
2,85
2,10
/
1,35
1,05
0,95
1,40
2,60
Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
4,35
3,40
2,90
2,20
1,50
/
0,70
0,45
0,95
0,45
1,65

3

4

6,60
4,90
3,95
2,80
1,50
/
0,45
2,45
1,35
2,15
4,35

9,75
7,15
5,85
4,15
2,10
/
0,70
3,50
1,90
3,15
6,40

3

4

7,15
5,45
4,50
3,20
1,90
/
0,45
1,90
0,90
1,70
3,95
3
9,00
7,35
6,40
5,25
3,95
/
2,45
1,90
1,75
2,60
4,70

10,35
7,90
6,40
4,70
2,80
/
0,70
2,85
1,25
2,45
5,65
4
13,15
10,70
9,20
7,50
5,65
/
3,50
2,85
2,55
3,75
6,95

3

4

7,90
6,20
5,25
4,15
2,80
/
1,35
0,90
1,75
0,85
3,00

11,70
9,00
7,70
6,00
3,95
/
1,90
1,25
2,55
1,20
4,35
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Vstopna cestninska postaja 11
Kozina
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Vstopna cestninska postaja 12
Videž
Izstopna cestninska postaja
Ljubljana zahod
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača

Št.

1
3,20
2,60
2,20
1,80
1,35
0,85
0,80
0,60
0,95
0,30
1
3,95
3,40
3,00
2,60
2,10
1,65
1,60
1,40
1,70
1,10
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Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
4,90
3,95
3,35
2,65
1,95
/
1,15
0,90
1,40
0,45
Cestninski razred
2
Cestnina v eurih
6,00
5,10
4,50
3,95
3,15
/
2,40
2,10
2,60
1,65

Stran

3
8,85
7,15
6,20
4,90
3,60
/
2,15
1,70
2,60
0,85
3
11,10
9,20
8,25
7,15
5,85
/
4,35
3,95
4,70
3,00

12989
4
12,80
10,35
8,85
7,15
5,25
/
3,15
2,45
3,75
1,20
4
15,95
13,50
12,00
10,35
8,45
/
6,40
5,65
6,95
4,35

VI.
Šesti in sedmi odstavek VI. točke se spremenita tako, da se glasita:
»Za obračun cestnine in izračun vračil v tolarjih iz prejšnjega odstavka se za euro upošteva tečaj zamenjave, za druge
tuje valute (švicarski frank, ameriški dolar in hrvaška kuna) pa srednji tečaj Banke Slovenije, določen po tečajni listi enkrat
mesečno, in sicer prvi četrtek v mesecu ob 6. uri po tečaju za prejšnji dan.
Ne glede na prejšnji odstavek se zneski vplačil v drugih tujih valutah, ki se opravijo neposredno na transakcijski račun
DARS, d. d., in se nanašajo na vnaprejšnje plačilo dobroimetja na elektronskih medijih DARS, d. d., iz XI. točke tega cenika
ali na poravnavo s temi mediji evidentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine, obračunavajo po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan izstavitve predračuna ali računa.«.
VII.
V vseh alinejah XIX. točke se besedilo »v avtocestnih vzdrževalnih bazah Ljubljana (Grič 54), Postojna (Industrijska
cesta 3) in Slovenske Konjice (Tepanje 2 a)« nadomesti z besedilom »in v avtocestni vzdrževalni bazi Ljubljana (Grič 54)«.
VIII.
V prvi, tretji in četrti alineji XX. točke se besedilo »v avtocestnih vzdrževalnih bazah Ljubljana (Grič 54), Postojna
(Industrijska cesta 3) in Slovenske Konjice (Tepanje 2 a)« nadomesti z besedilom »v avtocestni vzdrževalni bazi Ljubljana
(Grič 54)«.
IX.
Ta cenik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb II. in V. točke cenika, ki
začnejo veljati 1. julija 2007.
Št. 420-3/06
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2411-0071
Rajko Siročič l.r.
predsednik uprave DARS, d.d.

Skladno s prvim odstavkom 5. člena in desetim odstavkom 8. člena Uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo
cestninskih cest (Uradni list RS, št. 110/05 in 115/06) je bilo za Spremembe in dopolnitve cenika cestnine za uporabo cestninskih cest dobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 37101-3/2006/4 z dne 16. novembra 2006.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5199.

Odpoved Kolektivne pogodbe za tekstilne,
oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne
dejavnosti in Tarifne priloge k tej kolektivni
pogodbi

ODPOVED
Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne,
usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti
in Tarifne priloge k tej kolektivni pogodbi
Podpisnika Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne,
usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti na strani delodajalcev, in sicer Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
predelovalno industrijo pri Gospodarski zbornici Slovenije in
Sekcija za tekstil in usnje pri Združenju delodajalcev Slovenije,
na podlagi 26. člena Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 5/98, 6/01, 108/01, 35/02, 5/03, 114/03, 106/04, 46/05,
94/05, 10/06) ter na podlagi sklepa Upravnega odbora Združenja za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo
pri Gospodarski zbornici Slovenije z dne 12. 7. 2006 in sklepa
Odbora Sekcije za tekstil in usnje pri Združenju delodajalcev
Slovenije z dne 27. 9. 2006 odpovedujeta Kolektivno pogodbo
za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 5/98, 6/01, 108/01, 35/02, 5/03,
114/03, 106/04, 46/05, 94/05, 10/06) in Tarifno prilogo k tej
kolektivni pogodbi.
Podpisnika ugotavljata, da bo v skladu s 26. členom kolektivne pogodbe obligacijski del kolektivne pogodbe prenehal
veljati z 31. 12. 2006, določbe normativnega dela kolektivne
pogodbe pa se uporabljajo še do vključno 30. 6. 2007.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko predelovalno industrijo
Upravni odbor
Martin Kopač l.r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za tekstil in usnje
Podpredsednik Odbora sekcije
Gabre Predovič l.r.

5200.

Odpoved Kolektivne pogodbe za cestni
potniški promet Slovenije

ODPOVED
K O L E K T I V N E   P O G O D B E
za cestni potniški promet Slovenije
Na podlagi 89. člena Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije, sklepa Upravnega odbora Združenja
za promet in zveze pri Gospodarski zbornici Slovenije z dne
14. 9. 2006 in sklepa Odbora Sekcije za promet in zveze
pri Združenju delodajalcev Slovenije z dne 27. 9. 2006 odpovedujemo Kolektivno pogodbo za cestni potniški promet
Slovenije (Uradni list RS, št. 32/98, 13/04, 94/04, 72/05,
37/06) s Tarifno prilogo. Odpoved se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Ugotavljamo, da bo zaradi te odpovedi
obligacijski del kolektivne pogodbe prenehal veljati z 31. 12.
2006, določbe normativnega dela kolektivne pogodbe vključno s tarifno prilogo pa se uporabljajo v skladu z 89. členom
kolektivne pogodbe še do vključno 30. 6. 2007.

Ljubljana, dne 29. septembra 2006
Predsednik
Upravnega odbora
Združenja za promet in zveze
Zdenko Pavček
zanj
Robert Sever l.r.
Predsednik
Odbora Sekcije za promet in zveze
Združenje delodajalcev Slovenije
Mirko Pavšič
zanj
Franc Kokalj l.r.
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OBČINE
CELJE
5201.

Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. člena Energetskega zakona objavlja

CENIK
zemeljskega plina za tarifni odjem
TARIFNA SKUPINA
cena v SIT/m3
1. Odjem plina do 250 m³ letno
151,64
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m³ letno
96,80
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m³ letno
95,81
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m³ letno 93,97
Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno
s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne
30. 1. 2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o
oblikovanju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Višje
cene veljajo od 1. 11. 2006 dalje oziroma od prvega popisa
števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu,
na osnovi zvišanja nabavne cene zemeljskega plina z dne
1. 11. 2006.
Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z
emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah
uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65,98, 124/00,
91/02, 8/03, 58/03 in 67/03), se za vse tarifne porabnike
zemeljskega plina od 1. 1. 2006 zaračuna še omenjena taksa
v višini 5,70 SIT/m³ zemeljskega plina.
Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno
z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20%
davek na dodano vrednost.
Celje, dne 16. novembra 2006
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.

5202.

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. člena Energetskega zakona objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
OBČINA CELJE
– obračun po merilcih
. variabilni del cene
. priključna moč – fiksni del cene
. števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)

Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode
za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike
(Uradni list RS, št. 43/06), cena števnine pa po sklepu
Odbora Energetike Celje javno podjetje, d.o.o., z dne
26. 9. 2006.
Na navedene cene se skladno z zakonom o davku
na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano
vrednost.
Celje, dne 16. novembra 2006
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.

ČRNOMELJ
5203.

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega
lokacijskega načrta Podcenter za ravnanje
z odpadki in deponija inertnih odpadkov
Vranoviči

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora –
ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/2) in 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno
besedilo) je župan Občine Črnomelj dne 21. novembra 2006
sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga občinskega
lokacijskega načrta Podcenter za ravnanje z
odpadki in deponija inertnih odpadkov Vranoviči
1.
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju OLN) Podcenter za ravnanje z odpadki
(v nadaljevanju PCRO) in deponija inertnih odpadkov (v
nadaljevanju DIO) Vranoviči.
Predlog OLN je izdelal TOPOS d.o.o. pod št. 01/06
– OLN v oktobru 2006 in se nanaša na preureditev III. faze
deponije komunalnih odpadkov v 1. fazo DIO ter ureditev
PCRO in 2. faze DIO na zemljišču zahodno od obstoječe
deponije komunalnih odpadkov. Na PCRO je predvideno
stiskanje in prekladanje preostanka nenevarnih odpadkov,
nov zbirno reciklažni center za odpadke ter predviden prostor
za kompostiranje bioloških odpadkov in sortiranje ostalih
odpadkov. Vzporedno je predvidena izgradnja potrebne infrastrukture, upravnega objekta in pomožnih objektov in naprav
(tehtnica, kontrolni objekt ipd.).

2,26 SIT/m2 /mes.

2.
Predlog bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj v
delovnem času občinske uprave.
Predlog bo razgrnjen 30 dni po začetku veljavnosti tega
sklepa.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
Občini Celje za variabilni del cene, velja od 15. 11. 2006,
za priključno moč od 1. 11. 2004 in cena števnine od 27. 9.
2006.

3.
Med javno razgrnitvijo predloga se skliče javna obravnava, ki bo v sredo, 20. decembra 2006, ob 15. uri v sejni
sobi črnomaljskega gradu, Trg svobode 3, Črnomelj. Javno

11,474 SIT/KWh
375,238 SIT/KW/mes.
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obravnavo organizira Občina Črnomelj, ki tudi zagotovi potrebne strokovne razlage.
O razgrnitvi ter kraju in času javne obravnave se mora
javnost obvestiti tudi na krajevno običajen način vsaj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
4.
Pisne pripombe in predloge na predlog podajo zainteresirani na naslov; Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5.
Ta sklep začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-06-8/2005
Črnomelj, dne 21. novembra 2006
Župan
Občine Črnomelj:
Andrej Fabjan l.r.

DOBREPOLJE
5204.

Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Dobrepolje

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Dobrepolje
Občinska volilna komisija Občine Dobrepolje je na seji
dne 13. novembra 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja
2. kroga volitev župana Občine Dobrepolje
I.
SKUPNO ŠTEVILO VOLIVCEV:. 2.990
SKUPAJ GLASOVALO: 2.165
ODSTOTEK UDELEŽBE: 72.41%
Neveljavnih glasovnic pri glasovanju za župana: 12.
II.
SKUPNI REZULTAT GLASOVANJA ZA ŽUPANA
V OBČINI
Posamezna kandidata sta prejela naslednje število glasov:
ANTON JAKOPIČ
798 glasov
37,06%
JANEZ PAVLIN
1.355 glasov
62,94%
III.
Občinska volilna komisija je skladno z določbami
107. člena ZLV ugotovila, da je za župana izvoljen naslednji
kandidat: JANEZ PAVLIN, roj. 7. 5. 1969, naslov: Ponikve 34,
1312 Videm Dobrepolje, poklic: univ. dipl. ing. stroj., delo, ki
ga opravlja: komercialni vodja.
Št. 041-1/06
Videm, dne 13. novembra 2006
Namestnik predsednice OVK
Janez Tomšič, univ. dipl. iur. l.r.

Uradni list Republike Slovenije
KOSTANJEVICA NA KRKI
5205.

Poročilo o izidu splošnih volitev župana
Občine Kostanjevica na Krki

POROČILO
o izidu splošnih volitev župana Občine
Kostanjevica na Krki
Občinska volilna komisija Kostanjevica na Krki je
na svoji 8. seji, dne 26. 10. 2006, na podlagi zapisnikov
o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja
za župana občine Kostanjevica na Krki, na volitvah dne
22. 10. 2006, ugotovila:
I.
Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo volilno pravico
2078 volivcev.
Glasovalo je skupaj 1530 volivcev ali 73,63% vseh
volivcev, ki so imeli volilno pravico.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 1530 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več
številk ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 9 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 1521.
Posamezni kandidati so dobili skupno naslednje število glasov:
1. Mojmir Pustoslemšek 648 glasov,
2. Franc Curhalek 210 glasov,
3. Andrej Kerin 119 glasov,
4. Ana Žugič 544 glasov.
III.
Občinska volilna komisija Kostanjevica na Krki je na
podlagi 2. odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – UPB 2 in 70/06 – Odl. US;
U-I-49/06-30) ugotovila, da noben od kandidatov ni dobil
večine veljavnih glasov, kar pomeni, da se opravi drugi
krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov.
Največ glasov sta dobila kandidata:
1. Mojmir Pustoslemšek (kandidat) – Vinko Žibert in
skupina volivcev (predlagatelj)
2. Ana Žugič (kandidatka) – Milan Herakovič in skupina volivcev (predlagatelj)
Na glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem
redu glede na število dobljenih glasov v prvem krogu
volitev.
O ugotovitvi iz prejšnjega odstavka, da je potrebno
opraviti drugi krog volitev, se glede na določbe 3. odstavka
107. člena zakona takoj obvesti Državno volilno komisijo.
IV.
Občinska volilna komisija Kostanjevica na Krki je
na svoji 11. seji, dne 15. 11. 2006, na podlagi zapisnikov
o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja
za župana občine Kostanjevica na Krki, na volitvah dne
12. 11. 2006, ugotovila:
V.
Na volitvah dne 12. 11. 2006 je imelo volilno pravico
2081 volivcev.
Glasovalo je skupaj 1413 volivcev ali 67, 90% od
vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico.

Uradni list Republike Slovenije
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VI.
Za volitve župana je bilo oddanih 1413 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več
številk ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 4 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 1409.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Mojmir Pustoslemšek 830 glasov oziroma 58,91%,
2. Ana Žugič 579 glasov oziroma 41, 09%.
VII.
Občinska volilna komisija Kostanjevica na Krki je na
podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB 2 in 70/06 – Odl. US;
U-I-49/06-30) ugotovila, da je izvoljen kandidat, ki je dobil
večino glasov, kar pomeni, da je izvoljen za župana Občine
Kostanjevica na Krki: Mojmir Pustoslemšek, rojen 12. 12.
1943, Grič 10, Kostanjevica na Krki.
Št. 041-3/2006 (O12)
Krško, dne 26. oktobra 2006
Predsednik
OVK Kostanjevica na Krki
Bojan Trampuš, univ. dipl. pravnik, l.r.
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VOLILNA ENOTA 02

Zap.
št.

Kandidat

Št. glasov

Št. glasov
v%

1

Joško Cunk

48

41,38

2

Rajko Kučič

41

35,34

3

Danica Lipar

27

23,28

Št. glasov

Št. glasov
v%

VOLILNA ENOTA 3

Zap.
št.

Kandidat

1

Gregor Jordan

139

46,49

2

Marjan Cvelbar

128

42,81

3

Lojze Gradišar

115

38,46

4

Barbara Prah

77

25,75

5

Nataša Kržan

42

14,05

Št. glasov

Št. glasov
v%

107

80,45

26

19,55

Št. glasov

Št. glasov
v%

VOLILNA ENOTA 04

5206.

Poročilo o izidu splošnih volitev članov
Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki

POROČILO
o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta
Občine Kostanjevica na Krki
Občinska volilna komisija Kostanjevica na Krki je na
svoji 8. seji, dne 26. 10. 2006, na podlagi zapisnikov o delu
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana
občine Kostanjevica na Krki, na volitvah dne 22. 10. 2006,
ugotovila:
I.
Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo volilno pravico
2078 volivcev.
Glasovalo je skupaj 1530 volivcev ali 73, 63% vseh
volivcev, ki so imeli volilno pravico.
II.
Za volitve člana občinskega sveta je bilo oddanih 1527
glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več
številk ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo moč ugotoviti
volje volivca, je bilo 26 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 1501.
Na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB 2 in 70/06 – Odl. US;U-I-49/06-30)
so posamezni kandidati za člana občinskega sveta dobili
naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 01
Zap.
št.

Kandidat

1
2
3

Zap.
št.

Kandidat

2

Boštjan Tomazin

1

Edvard Kuhar

VOLILNA ENOTA 05

Zap.
št.

Kandidat

1

Melita Skušek

326

64,55

2

Ladko Petretič

274

54,26

3

Milan Herakovič

140

27,12

4

Vinko Žibert

136

26,93

5

Stanislav Matija Tomazin

135

26,73

6

Branislav Čuk

73

14,46

7

Alojz Stanislav Strgar

70

13,86

8

Tatjana Petrič

66

13,07

9

Tina Sintič

59

11,68

10

Matjaž Požgaj

43

8,51

11

Sonja Mojca Stanič

42

8,32

12

Kristina Jordan

20

3,96

Št. glasov

Št. glasov
v%

VOLILNA ENOTA 06

Št. glasov

Št. glasov
v%

Jožica Lešnjak

104

Janez Kočevar

26

Robert Pešič

25

Kandidat

67,10

Zap.
št.

16,77

1

Franc Štokar

92

56,71

16,13

2

Andrej Unetič

71

43,29
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Stran

Št.

121 / 24. 11. 2006

Uradni list Republike Slovenije

VOLILNA ENOTA 07

Zap.
št.

Kandidat

Št. glasov

Št. glasov
v%

1

Silvester Miklavž

103

79,84

2

Andrej Rajar

16

12,40

3

Milan Krapež

10

7,75

III.
Na podlagi 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB 2 in 70/06 – Odl. US;U-I-49/06-30)
so bili na volitvah dne 22. oktobra 2006 za člana občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki izvoljeni:
V 1. volilni enoti:
1. Jožica Lešnjak (kandidatka) – Milan Juršič in skupina volivcev (predlagatelj)
V 2. volilni enoti:
2. Joško Cunk (kandidat) – Jože Stopar in skupina
volivcev (predlagatelj)
V 3. volilni enoti:
3. Gregor Jordan (kandidat) – PUM + AS (predlagatelj)
4. Marjan Cvelbar (kandidat) – Franc Jordan in skupina volivcev (predlagatelj)
V 4. volilni enoti:
5. Boštjan Tomazin (kandidat) – Ivica Jelenič in skupina volivcev (predlagatelj)
V 5. volilni enoti:
6. Melita Skušek (kandidatka) – Staša Jordan in skupina volivcev (predlagatelj)
7. Milan Herakovič (kandidat) – Zdravko Petrič in
skupina volivcev (predlagatelj)
8. Ladko Petretič (kandidat) – Franc Štokar in skupina
volivcev (predlagatelj)
V 6. volilni enoti:
9. Franc Štokar (kandidat) – Milan Zagorc in skupina
volivcev (predlagatelj)
V 7. volilni enoti:
10. Silvester Miklavž (kandidat) – Anton Palčič in
skupina volivcev (predlagatelj).
Št. 041-3/2006 (O12)
Krško, dne 26. oktobra 2006
Predsednik
OVK Kostanjevica na Krki
Bojan Trampuš, univ. dipl. pravnik, l.r.

LENDAVA
5207.

Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih
skupnosti Občine Lendava na naknadnih
volitvah 12. novembra 2006

Občinska volilna komisija Lendava je skladno s 85. in
na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 22/06 – UPB-2 in 70/06 – odločba US RS) sestavila

POROČILO
o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti
Občine Lendava na naknadnih volitvah
12. novembra 2006
I.
Na naknadnih volitvah za volitve članov svetov krajevnih
skupnosti Pince, Gorice – VE 3 (Dolgovaške gorice), Kapca in
Kot dne 12. novembra 2006 je bilo:
– skupaj vpisanih 977 volivcev
– oddanih 361 glasovnic oziroma 36,95%,
– od tega 0 neveljavnih glasovnic in
– 361 veljavnih glasovnic
S potrdili ni glasoval nihče.
II.
Rezultati glasovanja na naknadnih volitvah članov sveta
krajevnih skupnosti Občine Lendava
1. KRAJEVNA SKUPNOST PINCE
a) Skupaj volivcev 193
b) Skupaj glasovalo 95 oziroma 49,22%
c) Število oddanih glasovnic 95
– neveljavnih glasovnic 0
– veljavnih glasovnic 95
Območje volilne enote: naselje PINCE
Št. glasov
1. Helena GYÖRKÖŠ, roj. 19. 10. 1950, Pince,
Lendavska c. 66¸
43
2. Janez ROŽMAN, ROJ. 5. 3. 1948, Pince, Zvoniška 5
33
3. Bojan HORVAT, roj. 24. 11. 1977, Pince,
Lendavska c. 62
21
4. Kristijan JAKLIN, roj. 16. 5. 1977, Pince, Lendavska 31 21
5. Vera PERŠA, roj. 17. 5. 1966, Pince, Stari breg 24
42
6. Ladislav KIŠ, roj. 8. 1. 1964, Pince, Lendavska c. 29
57
7. Štefan ČUKA, roj. 5. 11. 1958, Pince, Zvoniška 3
44
8. Renato PERŠA, roj. 17. 5. 1966, Pince, Stari breg 24
72
9. Magda JAKLIN, roj. 20. 6. 1956, Pince, Obmejna ul. 8 17
10.Tibor KEPE, roj. 8. 1. 1959, Pince, Lendavska c. 63
47
11.Zlatka GAŠPAR, roj. 1. 1. 1958, Pince, Gornja ul. 6
28
2. KRAJEVNA SKUPNOST GORICE – Volilna enota 3
a) Skupaj volivcev 271
b) Skupaj glasovalo 37 oziroma 13,65%
c) Število oddanih glasovnic 37
– neveljavnih glasovnic 0
– veljavnih glasovnic 37
Območje volilne enote: naselje DOLGOVAŠKE GORICE
Št. glasov
1. Rudolf MUJDRICA, roj. 19. 10. 1968,
Dolgovaške gorice 136
27
2. Jožef HUZJAN, roj. 7. 2. 1955, Dolgovaške gorice 228/a 31
3. Franc BOGDAN, roj. 5. 8. 1953, Dolgovaške gorice 249 20
4. Irma VÖRÖS, roj. 1. 11. 1966, Dolgovaške gorice 242
28
3. KRAJEVNA SKUPNOST KAPCA
a) Skupaj volivcev 401
b) Skupaj glasovalo 159 oziroma 39,65%
c) Število oddanih glasovnic 159
– neveljavnih glasovnic 0
– veljavnih glasovnic 159
Območje volilne enote: naselje KAPCA
Št. glasov
1. Jožef HORVAT, roj. 15. 10. 1972, Kapca, Polanska 58 51
2. Jožef HORVAT, roj. 5.3.1068, Kapca, Gornja ul. 13
43
3. Franc GERENČER, roj. 26. 1. 1956, Kapca,
Lečekova 12
93
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4. Ivan SEP, roj. 23. 12. 1957, Kapca, Šolska ul. 5
5. Tibor FEHER, roj. 28. 3. 1951, Kapca, Glavna ul. 9
6. Mirko OLETIČ, roj. 17. 12. 1959, Kapca,
Spodnja ul. 19
7. Robert Ladislav IMRE, roj. 6. 6. 1971, Kapca,
Glavna ul. 20
8. Elvira FARKAŠ, roj. 17. 5. 1979, Kapca, Gornja ul. 1
9. Irena KOCET, roj. 18. 5. 1965, Kapca, Gornja ul.26

Št.

62
88
83

4. KRAJEVNA SKUPNOST KOT
a) Skupaj volivcev 112
b) Skupaj glasovalo 70 oziroma 62,50%
c) Število oddanih glasovnic 70
– neveljavnih glasovnic 0
– veljavnih glasovnic 70
Območje volilne enote: naselje KOT
Št. glasov
1. Dezső KELENC, roj. 4. 7. 1951, Kot, Mlinska ul. 34
28
2. Zsuzsi KEPE, roj. 28. 4. 1971, Kot, Mlinska ul. 7
32
3.Jožef KOCET, roj. 12. 2. 1942, Kot, Mlinska ul. 16
40
III.
Člani svetov krajevnih skupnosti Občine Lendava, izvoljeni
na naknadnih volitvah dne 12. novembra 2006, so:
KRAJEVNA SKUPNOST PINCE (5 članov)
1. Renato PERŠA
2. Ladislav KIŠ
3. Tibor KEPE
4. Štefan ČUKA
5. Helena GYÖRKÖŠ
KRAJEVNA SKUPNOST GORICE
VE-3 – DOLGOVAŠKE GORICE (3 člani)
1. Jožef HUZJAN
2. Irma VÖRÖS
3. Rudolf MUJDRICA
KRAJEVNA SKUPNOST KAPCA (5 članov)
1. Tibor FEHER
2. Mirko OLETIČ
3. Ivan SEP
4. Franc GERENČER
5. Elvira FARKAŠ
KRAJEVNA SKUPNOST KOT (3 člani)
1. Jožef KOCET
2. Zsuzsi KEPE
3. Dezső KELENC
Št. 041-0042/2006-šd
Lendava, dne 13. novembra 2006
Predsednica OVK
Karin Ščap Gubič l.r.
Člani OVK:
1. Eva Lörinc l.r.
2. Ladislav Sabo l.r.
3. Franc Šandor l.r.

LOG - DRAGOMER
5208.

Statutarni sklep

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 ZLS-UPB-1) je Občinski svet Občine Log Dragomer na 1. konstitutivni seji, dne 10. 11. 2006 sprejel
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101
138
116
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1. člen
S tem statutarnim sklepom se začasno urejajo zadeve
statutarne narave, ki so potrebne za nemoteno delovanje
občine v obdobju do sprejema Statuta Občine Log - Dragomer.
2. člen
Sedež Občine Log - Dragomer je v Dragomerju, Na
Grivi 5.
3. člen
Občina Log - Dragomer ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V zgornjem loku je napis Občina Log - Dragomer, v spodnjem pa Dragomer.
4. člen
Predpisi Občine Vrhnika, ki so veljali na območju prejšnje Občine Vrhnika in ki niso v neskladju z zakoni, veljajo
tudi na območju Občine Log - Dragomer, do sprejetja novih.
5. člen
Strokovna in tehnična opravila za potrebe Občine Log
- Dragomer, do vzpostavitve lastne občinske uprave, opravlja
občinska uprava Občine Vrhnika.
6. člen
Odredbodajalec in podpisnik aktov in nalogov v plačilnem prometu je župan Mladen Sumina.
7. člen
Statutarni sklep začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS in se uporablja do pričetka veljavnosti
novega Statuta Občine Log - Dragomer. Statutarni sklep se
objavi tudi v Našem časopisu.
Dragomer, dne 10. novembra 2006
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

MAKOLE
5209.

Statutarni sklep

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in vse nadaljnje spremembe in dopolnitve) je Občinski svet Občine Makole na 1. seji dne 6. 11.
2006 sprejel naslednji

S T A T U T A R N I   S K L E P
1. člen
S tem statutarnim sklepom se urejajo najpomembnejša
vprašanja, ki so pomembna za delovanje Občine Makole
do sprejetja statuta in drugih splošnih aktov za posamezna
področja iz njene pristojnosti.
2. člen
Občina Makole je temeljna lokalna samoupravna skupnost, ustanovljena za naselja, določena z zakonom.
Začasni sedež Občine Makole je na naslovu Makole 42.
Občina Makole ima začasni pečat okrogle oblike premera 35 mm. V zgornjem loku je napis OBČINA MAKOLE, v
spodnjem pa MAKOLE.
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3. člen
Do sprejema statuta in ureditve posameznih zadev iz
pristojnosti občine s splošnimi akti se smiselno uporabljajo
vsi veljavni splošni predpisi Občine Slovenska Bistrica, ki niso
v nasprotju z ustavo, veljavno zakonodajo in tem sklepom.

bor.

4. člen
Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni od-

5. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnostih občine.
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinskega
sveta. Komisija ima tri člane.
Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in odbore kot svoja delovna telesa.
6. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje,
nima pa pravice glasovanja.
7. člen
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe
v občini. Imenuje ga občinski svet. Ima predsednika in dva
člana.
8. člen
Ta statutarni sklep se uporablja do sprejetja statuta
občine, vendar ne več kot tri (3) mesece po sprejemu. Veljati začne takoj, ko ga sprejme občinski svet, objavi pa se v
Uradnem listu RS.
Št. 20-SKL-002 -1/2006
Makole, dne 6. novembra 2006
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mora biti vročen članom sveta najkasneje sedem dni pred
sejo.
O spremembi ali dopolnitvi predlaganega dnevnega
reda lahko svet glasuje na predlog najmanj treh članov
sveta.
Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni
red redne seje, mora biti vročeno članom sveta najkasneje
s sklicem seje.
Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o
nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Gradiva
za izredno sejo morajo biti vročena članom sveta s sklicem
izredne seje.
Seje sveta sklicuje župan. Župan mora sklicati sejo
sveta na zahtevo najmanj četrtine članov sveta najpozneje v
roku 15 dni po vložitvi pismene zahteve za sklic seje.
4. člen
Svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta. Odločitve sprejema svet z večino glasov navzočih
članov, če ni z zakonom, statutom občine ali poslovnikom
sveta določena drugačna večina.
Statut občine sprejema svet z dvotretjinsko večino
članov, poslovnik sveta pa z dvotretjinsko večino navzočih
članov.
5. člen
Ta začasni poslovnik velja do uveljavitve poslovnika
sveta, ki mora biti sprejet najkasneje v enem mesecu po
sprejemu statuta občine.
6. člen
Ta začasni poslovnik začne veljati takoj, ko ga sprejme
svet, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 20-SKL-003-2/2006
Makole, dne 17. novembra 2006

Župan
Občine Makole
Alojz Gorčenko l.r.

5210.

Župan
Občine Makole
Alojz Gorčenko l.r.

Začasni poslovnik Občinskega sveta Občine
Makole

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in vse nadaljnje spremembe in dopolnitve) je Občinski svet Občine Makole na 2. seji dne 17. 11.
2006 sprejel

Z A Č A S N I   P O S L O V N I K
Občinskega sveta Občine Makole
1. člen
Z začasnim poslovnikom se ureja delo občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu svet) v času, dokler ne bo sprejet
poslovnik sveta.
2. člen
Svet imenuje na predlog župana komisijo za pripravo
statuta občine in poslovnika sveta.
Komisija za pripravo statuta in poslovnika sveta ima pet
(5) članov, vodi pa jo župan, ki je istočasno član komisije.
3. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redne seje se sklicujejo vsak mesec, praviloma zadnji
teden v mesecu. Sklic seje s predlogom dnevnega reda

MOKRONOG - TREBELNO
5211.

Statutarni sklep

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) je Občinski svet Občine
Mokronog - Trebelno na svoji 1. konstitutivni seji dne 10. 11.
2006 sprejel naslednji

S T A T U T A R N I   S K L E P
1.
Do ureditve temeljnih načel za organizacijo in delovanje
Občine Mokronog - Trebelno s statutom in ureditve posameznih zadev s splošnimi akti se uporabljajo vsi veljavni
splošni predpisi Občine Trebnje, ki niso v nasprotju z ustavo
in zakonom.
2.
Začasni pečat Občine Mokronog - Trebelno je okrogle
oblike, premera 35 mm, z napisom Občina Mokronog.
3.
Za odredbodajalca se določi župan Anton Maver.
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4.
Statutarni sklep velja do sprejetja statuta Občine Mokronog - Trebelno.
5.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 030-1/2006
Mokronog - Trebelno, dne 10. novembra 2006
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

NOVO MESTO
5212.

Poročilo o izidu volitev za župana Mestne
občine Novo mesto

POROČILO
o izidu volitev za župana Mestne občine Novo
mesto
I.
Občinska volilna komisija Novo mesto je na seji dne
23. oktobra 2006 ob 18. uri na podlagi zapisnikov o delu
volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov na voliščih pri
ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Mestne občine Novo mesto na volitvah 22. oktobra 2006 ugotovila:
1.
Na volitvah 22. oktobra 2006 je bilo v volilnem imeniku
na območju občine vpisanih 28.312 volivcev.
2.
Vključno z volitvami po pošti je glasovalo 16.851 volivcev, to je 59,52% od vseh volivcev.
3.
Oddanih je bilo 16.850 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje
volivca, je bilo skupaj neveljavnih glasovnic 287.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. MILOŠ DULAR
1.388 ali 8,38%
2. FRANC KONCILIJA
3.581 ali 21,62%
3. mag. JANEZ PEZELJ
4.609 ali 27,38%
4. JANEZ KRAMAR
1.053 ali 6,36%
5. ALOJZIJ MUHIČ
5.932 ali 35,81%
Ker noben kandidat ni dobil večine glasov, je Državna
volilna komisija razpisala drugi krog volitev za župana v nedeljo, 12. novembra 2006, in sicer med kandidatoma, ki sta
v prvem krogu dobila največ glasov:
1. ALOJZIJ MUHIČ, roj. 13. 5. 1950, Birčna vas 3, dipl.
ekonomist, direktor
predlagatelj: Zveza za Dolenjsko – ZZD, Socialni demokrati
2. mag. JANEZ PEZELJ, roj. 10. 9. 1948, Novo mesto,
Pugljeva ulica 4, mag. socioloških znanosti, direktor
predlagatelj: Liberalna demokracija Slovenije.
II.
Občinska volilna komisija Novo mesto je seji dne
13. novembra 2006 ob 15. uri na podlagi zapisnikov o delu
volilnih odborov na voliščih pri ugotavljanju izida glasovanja
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za volitve župana na volitvah 12. novembra 2006 in glasovanja po pošti ugotovila:
1.
Na volitvah 12. novembra 2006 je imelo pravico voliti
skupaj 28.332 volivcev.
Skupaj je glasovalo 14.902 volivcev, to je 52,59% od
vseh volivcev.
2.
Oddanih je bilo 14.902 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma so bile neveljavne iz drugih
razlogov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivcev, je
bilo 139 glasovnic neveljavnih.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. ALOJZIJ MUHIČ
9.132 ali 61,86%
2. mag. JANEZ PEZELJ
5.631 ali 38,14%
3.
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalni volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06
– odločba US) na seji dne 13. novembra 2006 ugotovila, da
je za župana Mestne občine Novo mesto izvoljen: ALOJZIJ
MUHIČ, roj. 13. 5. 1950, Birčna vas 3, ker je dobil večino
veljavnih glasov.
Št. 041-1/2006
Novo mesto, dne 13. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije MO Novo mesto
Franci Cvelbar l.r.

5213.

Poročilo o izidu volitev člana Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto –
predstavnika romske skupnosti

POROČILO
o izidu volitev člana Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto – predstavnika romske
skupnosti
Posebna občinska volilna komisija za volitve člana
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnika romske skupnosti (v nadaljevanju: posebna občinska
volilna komisija) je na seji dne 23. oktobra 2006 na podlagi
zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve člana
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnika romske skupnosti na volitvah 22. oktobra 2006
ugotovila:
1.
V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 375
volivcev, s potrdilom pa so glasovali 3 volivci.
2.
Vključno z volitvami po pošti je glasovalo 259 volivcev
ali 69,06% volivcev.
3.
Oddanih je bilo 259 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ker so bile neveljavne iz
drugih razlogov oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje
volivca, je bilo skupaj neveljavnih 7 glasovnic.
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4.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glaŠt. kandidata
1. ZORAN GRM
2. ROMAN TAŠIČ

Število glasov
241
11

6.
Na podlagi 41. člena ZLV je posebna občinska volilna
komisija na seji dne 23. oktobra 2006 ugotovila, da je bil za
člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnika romske skupnosti izvoljen: ZORAN GRM, roj. 9. 1.
1966, Novo mesto, Brezje 19, ker je dobil večino veljavnih
glasov.
Št. 040-5/2006
Novo mesto, dne 23. oktobra 2006
Predsednica
Posebne občinske volilne komisije
MO Novo mesto
Marjana Majster l.r.

PREBOLD
5214.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
predloga Strategije prostorskega razvoja
Občine Prebold

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) in Programa priprave
Strategije prostorskega razvoja Občine Prebold (Uradni list
RS, št. 29/06) je župan Občine Prebold sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga
Strategije prostorskega razvoja Občine Prebold
1. člen
Javno se razgrne predlog Strategije prostorskega razvoja Občine Prebold, ki ga je izdelala RRD, Regijska
razvojna družba d.o.o. iz Domžal pod številko projekta
17/2006.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Prebold, dne 20. novembra 2006
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad., l.r.

REČICA OB SAVINJI
5215.

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji je na 1. seji dne
9. 11. 2006 pod 2. točko dnevnega reda soglasno sprejel

Z A Č A S N E   S T A T U T A R N E
ureditvene sklepe
2.1. Občinski svet Občine Rečica ob Savinji sprejme
statutarni sklep, s katerim določa, da se do ureditve temeljnih načel za organizacijo in delovanje občine s statutom
in ureditev posameznih zadev s splošnimi akti občine za
delovanje Občine Rečica ob Savinji uporabljajo vsi veljavni
splošni predpisi prejšnje občine – t.j. Občine Mozirje, ki niso
v nasprotju z ustavo in zakoni.
2.2. Določi se začasni pečat Občine Rečica ob Savinji,
in sicer: žig je okrogle oblike, premera 3,5 cm z obrobnim
napisom Občina Rečica ob Savinji. V sredini pečata je grb,
ki ga je uporabljala KS Rečica ob Savinji. Grb je v modrem
in zlatem uokvirjenem izrezu oblakov postrani razdeljen grb,
zgoraj osemkraka zlata zvezda in spodaj iz zelene trirobne
podlage rastoča zelena lipa.
2.3. Za začasnega odredbodajalca Občine Rečica ob
Savinji se pooblasti župan Vinko Jeraj.
2.4. Statutarni ureditveni sklepi veljajo do sprejema statuta Občine Rečica ob Savinji, vendar največ tri mesece.
Št. 96/2006
Rečica ob Savinji, dne 17. novembra 2006
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vinko Jeraj l.r.

2. člen
Javna razgrnitev predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Prebold bo potekala od 4. 12. 2006 do 3. 1.
2007 v prostorih Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312
Prebold.
3. člen
V času javne razgrnitve bo v ponedeljek, 11. 12. 2006,
ob 17. uri v avli Dvorane Prebold, Hmeljarska 8, 3312 Prebold, organizirana javna obravnava predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Prebold.
4. člen
V času javne razgrnitve je možno podati pisne pripombe in predloge, vezane na predlog Strategije prostorskega
razvoja Občine Prebold v knjigo pripomb ali se jih v pisni
obliki posreduje na naslov Občina Prebold, Hmeljarska cesta
3, 3312 Prebold, oziroma jih je možno podati tudi ustno na
javni obravnavi. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče
z zadnjim dnem javne razgrnitve.

Začasni statutarni ureditveni sklepi

ROGAŠOVCI
5216.

Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Rogašovci

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Rogašovci
Občinska volilna komisija Občine Rogašovci je skladno
z 41. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2) (Uradni
list RS, št. 22/843/06, 70-3006/06 – odl. US) na seji dne
12. 11. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja za župana na volitvah 12. 11.
2006, ugotovila rezultate glasovanja za župana Občine Rogašovci.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

III.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil v Občini
Rogašovci za župana izvoljen EDVARD MIHALIČ, roj. 2. 10.
1943, stanujoč Rogašovci 25A.
Št. 041-0001/2006-01/02-110
Rogašovci, dne 12. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Rogašovci
Silvij Podlesek, univ. dipl. pravnik, l.r.

SEVNICA
5217.

Razpisujem nadomestne volitve članov sveta
Krajevne skupnosti Primož

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in 70/06 – odločba US) in 77. člena Statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno
besedilo)

RAZPISUJEM
nadomestne volitve članov sveta Krajevne
skupnosti Primož
I.
Nadomestne volitve v svet Krajevne skupnosti Primož
bodo v nedeljo, 4. februarja 2007.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje 1. december 2006.
III.
Za izvedbo volitev skrbita občinska volilna komisija in
volilna komisija Krajevne skupnosti Primož.
Števila: 041-0002/2006
Sevnica, dne 27. novembra 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

Stran
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STRAŽA

I.
Na lokalnih volitvah dne 12. 11. 2006 je imelo pravico
voliti 2964 volivce, vpisanih v volilne imenike.
Glasovalo je 2021 volivcev ali 68,18% vseh volivcev.
Od 2021 oddanih glasovnic je bilo 2005 veljavnih in
16 neveljavnih.
II.
Posamezna kandidata za župana sta prejela naslednje
število glasov:
Edvard Mihalič 1249 glasov ali 62,29%.
Janko Halb 756 glasov ali 37,71%.
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5218.

Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Straža

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Straža
I.
Občinska volilna komisija Občine Straža je na seji dne
23. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
in zapisnikov volilnih odborov na voliščih o ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Straža na volitvah
22. oktobra 2006 in glasovanja po pošti

ugotovila
1.
Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico voliti skupaj 3136 volivcev, od tega:
a) 3136 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili, ni bilo.
2.
Za župana je glasovalo skupaj 2242 volivcev ali 71,4%
vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) je 2239 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem
imeniku
b) so 3 volivci glasovali po pošti.
Za volitve župana je bilo oddanih skupaj 2242 glasovnic.
Od tega neveljavnih: 34
veljavnih: 2208

sov:

3.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število gla1. Tavčar Janko
2. Knafelj Alojz
3. Dular Vesna
4. Krštinc Dušan
5. Bartolj Jože
6. Plut Franc

250 glasov ali 11,32%
579 glasov ali 26,22%
566 glasov ali 25,63%
521 glasov ali 23,60%
115 glasov ali 5,21%
177 glasov ali 8,02%

Ker noben kandidat ni dobil večine glasov, je Državna
volilna komisija razpisala drugi krog volitev za župana v nedeljo, 12. novembra 2006, in sicer med kandidatoma, ki sta
v prvem krogu dobila največ glasov:
ALOJZ KNAFELJ, roj. 8. 8. 1953, Straža, Resa 24,
strojni inženir, svetovalec direktorja, predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
VESNA DULAR, roj. 14. 10. 1957, Jurka vas, Jurka vas
33, univ. dipl. org. dela, direktorica, predlagatelj: Borut Likar
in skupina volivcev
II.
Občinska volilna komisija Občine Straža je na seji dne
13. novembra 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na voliščih pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve
župana na volitvah 12. novembra 2006 in glasovanja po pošti
ugotovila:
1.
Na volitvah župana v drugem krogu dne 12. novembra
2006 je imelo pravico voliti župana, ki se voli na podlagi
splošne volilne pravice, 3137 volivcev, pri čemer je bilo 3137
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volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike. S potrdilom pristojnega organa ni volil noben volivec.
2.
Na podlagi splošne volilne pravice je na volitvah župana
dne 12. 11. 2006 glasovalo skupaj 2028 volivcev ali 64,65%
volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 2028 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 11 glasovnic, ker so bile prazne ali
volja volivca ni bila jasno izražena.
Veljavnih glasovnic je bilo 2017.

4.
Statutarni sklep velja do sprejetja statuta Občine Šentrupert.
5.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 030-2/2006
Šentrupert, dne 10. novembra 2006
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

3.
Posamezna kandidata za župana sta dobila naslednje
število glasov:
Zap. št.
1.
2.

Kandidat
Alojz Knafelj
Vesna Dular

Število glasov
1221
796

% glasov
60,54
39,46

III.
Občinska volilna komisija Občine Straža je skladno
s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 22/06-ZLV-UPB in 70/06-odl. US) ugotovila, da je za
župana Občine Straža izvoljen: Alojz Knafelj, roj. 8. 8. 1953,
Straža, Resa 24, ki je na glasovanju 12. 11. 2006 prejel večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.
Št. 041-2/2006
Novo mesto, dne 13. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Straža
Roman Pulko l.r.
Člani:
Urška Jordan l.r.
Matej Turk l.r.
Petra Barbič l.r.
Lucija Brdnik l.r.
Irena Kulovec l.r.
Viktor Foršček l.r.

ŠENTRUPERT
5219.

Statutarni sklep

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) je Občinski svet Občine
Šentrupert na 1. konstitutivni seji dne 10. 11. 2006 sprejel
naslednji

S T A T U T A R N I   S K L E P
1.
Do ureditve temeljnih načel za organizacijo in delovanje
Občine Šentrupert s statutom in ureditve posameznih zadev
s splošnimi akti se uporabljajo vsi veljavni splošni predpisi
Občine Trebnje, ki niso v nasprotju z ustavo in zakonom.
2.
Začasni pečat Občine Šentrupert je okrogle oblike, premera 35 mm, z napisom Občina Šentrupert.
3.
Za odredbodajalca se določi župan Rupert Gole.

ŠMARJEŠKE TOPLICE
5220.

Poročilo o izidu volitev župana Občine
Šmarješke Toplice

POROČILO
o izidu volitev župana Občine Šmarješke Toplice
I.
Občinska volilna komisija Občine Šmarješke Toplice je
na seji dne 24. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov in zapisnikov volilnih odborov o ugotavljanju izida
glasovanja za volitve župana Občine Šmarješke Toplice na
volitvah 22. oktobra 2006 in glasovanja po pošti

ugotovila
1.
Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico voliti skupaj 2488 volivcev, od tega:
a) 2488 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili, ni bilo.
2.
Za župana je glasovalo skupaj 1823 volivcev ali 73,27%
vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) po splošnem volilnem imeniku: 1823 volivcev
b) s potrdilom upravne enote: 0 volivcev
Skupaj glasovalo: 823 volivcev
Oddanih glasovnic: 1823
Od tega neveljavnih: 19
veljavnih: 1804
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. SELAK Peter
444 glasov ali 24,61%
2. KRNC Bernardka
462 glasov ali 25,61%
3. DURIČ Aleksander
70 glasov ali 3,88%
4. KOŠAK Drago
173 glasov ali 9,59%
5. KERMC Janez
556 glasov ali 30,82%
6. PAVLIN Polona
99 glasov ali 5,49%
Ker noben kandidat ni dobil večine glasov, je Državna
volilna komisija razpisala drugi krog volitev za župana v nedeljo, 12. novembra 2006, in sicer med kandidatoma, ki sta
v prvem krogu dobila največ glasov:
JANEZ KERMC, roj. 27. 1. 1951, Orešje, Orešje 42a,
inž. org. dela, vodja vzdrževanja, predlagatelj: SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
mag. BERNARDKA KRNC, roj. 22. 4. 1971, Šmarješke
Toplice, Šmarješke Toplice 116, magistrica znanosti, bančna
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Št.

nadzornica, predlagatelj: mag. Bernardka Krnc in skupina
volivcev
II.
1.
Na volitvah župana v drugem krogu dne 12. novembra
2006 je imelo pravico voliti župana, ki se voli na podlagi
splošne volilne pravice, 2494 volivcev, pri čemer je bilo 2493
volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike, ter en volivec, ki
je glasoval s potrdilom pristojnega organa.
2.
Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj
1792 volivcev ali 71,85% volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Na volitvah župana dne 12. 11. 2006, ki se ga voli na
podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 1792 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 11 glasovnic, ker so bile prazne ali
volja volivca ni bila jasno izražena.
Veljavnih glasovnic je bilo 1781.
3.
Posamezna kandidata za župana sta dobila naslednje
število glasov:
Zap. št. Kandidat
1.
mag. Bernardka Krnc
2.
Janez Kermc

Število glasov
1023
758

% glasov
57,44
42,56

III.
Občinska volilna komisija Občine Šmarješke Toplice je
skladno s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06-ZLV-UPB in 70/06-odl. US) ugotovila, da je
za županjo Občine Šmarješke Toplice izvoljena: mag. BERNARDKA KRNC, roj. 22. 4. 1971, Šmarješke Toplice 116, ki
je na glasovanju 12. 11. 2006 prejela večino veljavnih glasov
volivcev, ki so glasovali.
Št. 041-3/2006
Novo mesto, dne 12. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisija
Občine Šmarješke Toplice
Bogomir Kovič l.r
Člani:
Marija Janko l.r.
Andreja Mrgole l.r.
Boštjan Strasberberger l.r.
Suzana Gorenc l.r.
Jožef Kočevar l.r.
Jože Perše l.r.
Jože Žagar l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI
5221.

Rezultati glasovanja volitev župana Občine
Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah 12. 11.
2006

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 UPB 2 in 70/06 – odločba US) je Občinska
volilna komisija Občine Šmartno pri Litiji na seji dne 12. 11.
2006 ugotovila
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R E Z U L T A T E   G L A S O V A N J A
volitev župana Občine Šmartno pri Litiji na
lokalnih volitvah 12. 11. 2006
I.
Na lokalnih volitvah, 12. 11. 2006, je imelo pravico glasovati 4172 volivcev.
Glasovalo je 2432 volivcev oziroma 58,29% volilnih
upravičencev.
Oddanih je bilo 2432 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 2415, 17 glasovnic pa je bilo
neveljavnih.
II.
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat
1
Milan Izlakar
2
Peter Avbelj

Št. glasov
1678
737

% glasov
69.48
30.52

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil za župana Občine Šmartno pri Litiji na volitvah, 12. 11. 2006, izvoljen
kandidat Milan Izlakar, roj. 20. 5. 1957, stanujoč Staretov trg
23, 1275 Šmartno pri Litiji.
Šifra: 008-002/2006
Šmartno pri Litiji, dne 16. novembra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Rosana Lemut Strle l.r.

5222.

Rezultati glasovanja v Občini Šmartno pri Litiji
na lokalnih volitvah dne 22. 10. 2006

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 UPB 2 in 70/06 – odločba US) je Občinska
volilna komisija Občine Šmartno pri Litiji na seji dne 25. 10.
2006 ugotovila

R E Z U L T A T E   G L A S O V A N J A
v Občini Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah
dne 22. 10. 2006
Na lokalnih volitvah, 22. 10. 2006, je imelo pravico glasovati 4165 volivcev.
Glasovalo je 2752 volivcev ali 66,07% vseh volivcev, ki
so imeli pravico voliti.
I.
Za volitve župana Občine Šmartno pri Litiji je bilo oddanih 2752 glasovnic. Veljavnih je bilo 2716 glasovnic, 36 glasovnic pa je bilo neveljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št.
1
2
3
4

Kandidat
Milan Izlakar
Peter Avbelj
Tomaž Gradišek
Franc Jaklič

Št. glasov
1355
552
497
312

% glasov
49.89
20.32
18.30
11.49

Občinska volilna komisija je na podlagi rezultatov ugotovila, da je za izvolitev župana potreben drugi krog med
kandidatoma Milanom Izlakarjem in Petrom Avbljem.
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II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmartno
pri Litiji je bilo oddanih 2752 glasovnic. Veljavnih je bilo 2659
glasovnic, 93 glasovnic pa je bilo neveljavnih.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Šmartno pri Litiji dobile naslednje število glasov:
Ime liste

Št. glasov % glasov

SOCIALNI DEMOKRATI
NOVA SLOVENIJA –
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
STRANKA MLADIH SLOVENIJE
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
LISTA ZA OBČINO ŠMARTNO
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupaj

231

8,69%

262
225
469
505
158
546
263

9,85%
8,46%
17,64%
18,99%
5,94%
20,54%
9,89%

2659

100%

Na rednih lokalnih volitvah, 22. 10. 2006, so bili za člane
občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji izvoljeni naslednji
kandidati.
Volilna enota št. 1
Jože Ponebšek, roj. 8. 2. 1963, Gradiške Laze 34, 1275
Šmartno pri Litiji,
Miroslav Berčon, roj. 18. 2. 1960, Jelša 11, 1275 Šmartno pri Litiji,
Peter Avbelj, roj. 15. 5. 1972, Dvor 44, 1275 Šmartno
pri Litiji,
Peter Jože Poglajen, roj. 6. 9. 1965, Jelša 18, 1275
Šmartno pri Litiji,
Petra Kovačič, roj. 27. 3. 1982, Sevno 11, 1276 Primskovo
Sonja Peterlin Krznar, roj. 15. 10. 1951, Cerovica 27,
1275 Šmartno pri Litiji.
Volilna enota št. 2
Jernej Peterlin, roj. 18. 11. 1980, Bartlova ulica 1, 1275
Šmartno pri Litiji,
Franc Jaklič, roj. 7. 10. 1951, Cerkovnik 12, 1275 Šmartno pri Litiji,
Joža Žurga, roj. 8. 1. 1960, Valvazorjeva ulica 34, 1275
Šmartno pri Litiji,
Milan Izlakar, roj. 20. 5. 1957, Staretov trg 23, 1275
Šmartno pri Litiji,
Tomaž Gradišek, roj. 4. 10. 1961, Miška 3, 1275 Šmartno pri Litiji.
Volilna enota št. 3
Matjaž Aškerc, roj. 16. 10. 1962, Leskovica pri Šmartnem 17a, 1275 Šmartno pri Litiji,
Franc Černe, roj. 8. 4. 1955, Gozd – Reka 1a, 1275
Šmartno pri Litiji,
Jože Verbajs, roj. 3. 3. 1964, Vintarjevec 24c, 1275
Šmartno pri Litiji,
Miro Koprivnikar, roj. 25. 2. 1961, Štangarske Poljane
4, 1275 Šmartno pri Litiji,
Janez Trpin, roj. 21. 10. 1964, Leskovica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Šifra: 008-002/2006
Šmartno pri Litiji, dne 27. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Rosana Lemut Strle l.r.

TURNIŠČE
5223.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na
območju Občine Turnišče

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB-1), 4. in 26. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 3. in 26. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05) in 19. člena
Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01,
108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet Občine Turnišče na
21. seji dne 25. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Turnišče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v
nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine
Turnišče.
Ravnanje s komunalnimi odpadki po tem odloku zajema
zbiranje, odvažanje, odlaganje, način obračunavanja odvoza
in odlaganja komunalnih odpadkov ter nadzor nad izvajanjem
tega odloka na območju Občine Turnišče.
2. člen
Določila odloka veljajo za izvajalce in uporabnike gospodarske javne službe, za načrtovalce projektov objektov,
kjer bodo nastajali komunalni odpadki.
S tem odlokom se določajo:
– splošne določbe,
– sistem ravnanja z odpadki,
– vrste komunalnih odpadkov, posod in zbiranje komunalnih odpadkov,
– način odvoza in frekvenca odvoza odpadkov,
– pravice in obveznosti povzročiteljev,
– obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki,
– nadzor,
– kazenske določbe,
– prehodne in končne določbe.
3. člen
Cilji ravnanja z odpadki so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje odpadkov,
2. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastanka,
3. vračanje odpadkov v ponovno uporabo,
4. sprejemljivost ukrepov za okolje in
5. uveljavitev načela “stroške nosi povzročitelj”.
4. člen
Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. občina in krajevne skupnosti,
2. izvajalci gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: izvajalci) in
3. povzročitelji obremenitev (v nadaljevanju: povzročitelji) so pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo komunalni
odpadki.
– vsak prebivalec in vsaka oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju Občine Turnišče in povzroča nastajanje
komunalnih odpadkov ter vsaka oseba, ki po pooblastilu
povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne
odpadke izvajalcu javne službe,
– upravljalci javnih površin, zelenic, tržnic, pokopališč,
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– organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, ki uporabljajo javne ali zasebne površine in druge
nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne
javne ali zasebne rabe,
– organizatorji čistilnih akcij.
5. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Ločeno zbiranje odpadkov je zbiranje komunalnih
odpadkov, kjer se iz skupnega snovnega toka komunalnih
odpadkov izločijo posamezne frakcije v skladu z veljavno
zakonodajo.
2. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in
njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti
ter storitvenih dejavnosti.
3. Biološko razgradljivi organski odpadki (v nadaljevanju biorazgradljivi odpadki) so komunalni odpadki, ki se
razgradijo, če so izpostavljeni anaerobnim ali aerobnim
procesom razgrajevanja. To so ostanki hrane, kuhinjski
odpadki, odpadki iz vrtov ali parkov in drugi odpadki.
4. Biološko nerazgradljivi odpadki (v nadaljevanju nebiorazgradljivi odpadki) so komunalni odpadki, ki ostanejo
po izločitvi biorazgadljivih odpadkov iz ostanka odpadkov.
5. Kosovni odpadki so komunalni in nenevarni, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke.
6. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo
eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje
s temi odpadki.
7. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso
nevarni odpadki iz predpisa, ki ureja ravnanje s temi odpadki.
8. Ostanki komunalnih odpadkov so komunalni odpadki iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije, ali ostanki
iz predelave ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov, ki
jih zaradi njihove sestave ali načina nastajanja praviloma
ni možno razvrstiti v skupino “Ločeno zbrane frakcije” ali v
druge skupine komunalnih odpadkov.
9. Povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju:
povzročitelj) je oseba, ketere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
10. Zbirno mesto za ostale komunalne odpadke je prostor, kjer stojijo zabojniki za ostanke komunalnih odpadkov
in zabojniki za biorazgradljive ostanke odpadkov. Praviloma
ni na javni površini, razen v primerih, ko je zbirno mesto
hkrati tudi prevzemno mesto.
11. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto,
kjer povzročitelji prepuščajo po vnaprej določenem urniku
izvajalcu javne službe komunalne odpadke v za to namenjenih zabojnikih.
12. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je običajno mesto, ki je sicer namenjeno za prevzem komunalnih
odpadkov.
13. Zbiralnica ločenih frakcij je ustrezno urejen, pokrit
ali nepokrit in za prevzemanje ter začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij opremljen prostor. V zbiralnici ločenih
frakcij povzročitelji iz bližnje okolice zbiralnice prepuščajo
izvajalcu javne službe ločene frakcije, ki nastajajo v gospodinjstvih najbolj pogosto in v največjih količinah, kot so
papir, steklo, plastenke, pločevinke in večslojna embalaža.
14. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih
frakcij, kjer povzročitelji te frakcije oddajajo izvajalcu javne
službe.
15. Začasna zbiralnica ločenih frakcij je zbiralnica za
začasno zbiranje ločenih frakcij, ki jo v dogovoru z izvajalcem zagotovijo organizatorji kulturnih, športnih in drugih
javnih prireditev in aktivnosti na prostem za čas teh prireditev in aktivnosti.
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16. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit
prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno
hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. Izvajalec javne službe
prevzete komunalne odpadke razvršča v ločene frakcije
ter obdela, preden jih odpremi v predelavo ali kot ostanke
komunalnih odpadkov v odstranjevanje. V zbirnem centru
se lahko izvaja tudi predelava materialov ločenih frakcij ter
obdelava ostankov, ki nastajajo po predelavi ločenih frakcij,
za neposredno oddajo v odstranjevanje. Na območju zbirnega centra je lahko urejena zbiralnica nevarnih frakcij.
II. SISTEM RAVNANJA Z ODPADKI
6. člen
Na območju ravnanja s komunalnimi odpadki se vzpostavi naslednji sistem:
1. ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru njihovega nastanka in okolju prijazno ravnanje z nevarnimi
odpadki iz gospodinjstev,
2. saniranje divjih odlagališč.
7. člen
Na celotnem območju Občine Turnišče je obvezno
ravnanje s komunalnimi odpadki iz vseh virov in skladno s
6. členom tega odloka.
Zbiranje odpadkov določeno s tem odlokom, razen
zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, ki jih povzročitelji
komunalnih odpadkov kompostirajo sami ali se za odvoz
dogovorijo z izvajalcem, se izvaja glede pogojev za prevzem odpadkov, za vse uporabnike storitev javne službe
na enak način.
8. člen
Določbe tega odloka so obvezne za vse povzročitelje
in uporabnike vsake stavbe, ki je na območju Občine Turnišče in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ali je počitniška hiša, ali se v njej izvaja dejavnost, pri
kateri nastajajo komunalni odpadki.
9. člen
Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci javne
službe po programu gospodarnega ravnanja z odpadki v
Občini Turnišče, ki ga potrdi Občinski svet občine Turnišče
v skladu s predpisi in tem odlokom.
Način izvajanja javne službe:
– javno podjetje
– koncesionar.
O načinu izvajanja javne službe odloči Občinski svet.
III. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV, POSOD IN
ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
10. člen
Komunalni odpadki so:
1. odpadni papir,
2. odpadno steklo,
3. odpadne umetne mase (plastika) in gume,
4. odpadne kovine,
5. �������������������������������������������
bio masa rastlinskega in živalskega izvora,
6. posebni gospodinjski odpadki (navedeni v “programu gospodarnega ravnanj z odpadki”),
7. kosovni odpadki,
8. preostali komunalni odpadki.
11. člen
Zbirno mesto za komunalne odpadke je ustrezno urejen proctor, na katerem povzročitelji redno odlagajo komunalne odpadke v tipizirane posode za odpadke in plastične
vrečke skladno z 10. členom tega odloka.
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Odjemno mesto za komunalne odpadke je ustrezno
urejen prostor, od koder izvajalci odvažajo komunalne odpadke.
Povsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno in odjemno
mesto na istem prostoru. Odjemna mesta morajo biti dostopna specialnim vozilom za zbiranje in odvoz odpadkov in
oddaljena največ 5 m od mesta, od koder je možen dostop
s tem vozilom. Zbirna in odjemna mesta določajo izvajalci v
soglasju s povzročitelji, vzdržujejo pa jih povzročitelji.
Ob določevanju lokacij zbirnega mesta je potrebno
upoštevati funkcionalne, higienske ter estetske zahteve in
požarno-varstvene pogoje.
Določbe tega odloka so dolžni upoštevati načrtovalci
in projektanti v skladu z obstoječo tehnologijo izvajalcev pri
oblikovanju stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in
naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij.
Zbiralnice ločenih frakcij je potrebno urediti v stanovanjskih, poslovno stanovanjskih in poslovnih območjih.
Posebej morajo imeti urejeno zbiranje ločenih frakcij
ob trgovskih centrih in gostinskih lokalih. Potrebno število
posameznih vrst zabojnikov določi izvajalec.
Število zbiralnic ločenih frakcij je na posameznem
območju Občine Turnišče sorazmerno gostoti poselitve na
tem območju in se ga določi v skladu z veljavno zakonodajo.
Odjemno oziroma prevzemno mesto za preostale
odpadke mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov
in je lahko istočasno tudi mesto praznenja posode v vozilo,
oziroma sme biti oddaljeno od mesta praznenja posode
največ 5 m. Med prevzemnim mestom in mestom praznenja
ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir.
12. člen
Povzročitelji morajo odpadke odlagati v:
– tipizirane plastične posode volumna 120, 240 in 1100
litrov,
– tipizirane kovinske posode volumna 700, 900 litrov,
– tipizirane kovinske kesone,
– druge posode in vrečke, ki jih določi izvajalec.
Vrsto in število posod ali kesonov za odpadke na predlog izvajalca potrdi občina v skladu s tehnologijo zbiranja
in odvažanja ter strukturo in vrsto odpadkov ter količino.
Določitev potrebne prostornine posode za posamezno
stavbo je odvisna od:
– števila oseb v gospodinjstvu,
– števila zaposlenih in vrste dejavnosti,
– uspešnosti ločevanja odpadkov,
– količine preostalih odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko občasno
prepuščajo preostale odpadke tudi v tipiziranih vrečkah
izvajalca javne službe, če v posodah ni prostora za vse
odpadke.
13. člen
Izven posod za odpadke na zbirnih mestih je prepovedano odlagati komunalne odpadke.
14. člen
Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode in vreč
za odpadke, razen posode iz tretje alineje 12. člena tega
odloka pripeljati z zbirnega na odjemno mesto in jih po
izpraznitvi vrniti nazaj.
15. člen
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako,
da ne ovirajo prometa, onesnaži okolice ter ne poškoduje
posode. V primeru, da izvajalec onesnaži odjemno mesto,
ga je dolžan tudi pospraviti in počistiti.
Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in
odjemnih mestih ter dovoznih poteh do odjemnega mesta.
Tudi v zimskem času so dolžni omogočiti dostop do posod,
vrečk in kesonov za odpadke.

Uradni list Republike Slovenije
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem, pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja prireditve, prireditveni prostor
opremiti z ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov, po
končani prireditvi, najkasneje pa v 24 urah poskrbeti, da se
prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na odlagališče pooblaščeni izvajalci za ravnanje z odpadki.
16. člen
Povzročitelji odpadkov so dolžni posode za odpadke po
potrebi ali na zahtevo komunalnega ali zdravstvenega inšpektorata ter ustrezne službe v občini čistiti in vzdrževati, jih sproti
popravlajti ter dotrajane nadomeščati z novimi ali rabljenimi.
Nosilci stroškov čiščenja in vzdrževanja posod za odpadke so povzročitelji. Prav tako so povzročitelji dolžni
plačati stroške popravila oziroma zamenjave posode za odpadke, če so posodo poškodovali ali jim je bila odtujena.
17. člen
Posode za odpadke lahko nabavijo izvajalci ali povzročitelji na svoje stroške. V primeru, da jih nabavijo izvajalci,
zaračunavajo izvajalci poleg cene za odvoz tudi obrabnino
za uporabo posode.
V primeru, da je povzročitelj tudi lastnik posode za
odpadke, izvajalec obrabnine ne sme zaračunavati.
Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v posode,
skladno z navodili izvajalcev.
IV. NAČIN ODVOZA IN FREKVENCA
ODVOZA ODPADKOV
18. člen
Zbiranje in deponiranje odpadkov se izvaja skladno z
letnim razporedom odvoza, ki ga pripravi izvajalec skladno
z 9. členom tega odloka. Razpored mora ustrezati strukturi
in vrsti ter količini posameznih vrst odpadkov.
Povzročitelji odpadkov morajo biti seznanjeni z letnim
razporedom odvoza vseh odpadkov, ki ga pripravi izvajalec
javne službe do konca tekočega leta za naslednje leto.
Pristojne inšpekcijske službe imajo pravico zahtevati
večjo pogostost odvoza v skladu z 12. členom tega odloka.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir
na dovozu (sneg, prekopi …) so izvajalci dolžni opraviti odvoz najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju ovire
oziroma po praznikih.
19. člen
Izvajalci odvažajo komunalne odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili.
20. člen
Za zbiranje odpadkov iz 6. točke 10. člena tega odloka
postavijo izvajalci kesone (zbiralne postaje) na primerna odjemna mesta in jih odvažajo skladno z 9. in 19. členom tega
odloka, oziroma na zahtevo komunalnega ali zdravstvenega
inšpektorata.
Zbiranje kosovnih odpadkov organizirajo izvajalci skladno s 9. in 19. členom tega odloka.
21. člen
Kdor odloži komunalne odpadke izven odlagališča komunalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti
in prepeljati na odlagališče. Če tega ne stori, jih odstranijo
na njegove stroške za to pristojne osebe takoj, ko dobijo
zahtevo pristojnega inšpektorja ali občinske službe komunalnega nadzora.
22. člen
Gradbene odpadke je dovoljeno odlagati na podlagi
upravnega dovoljenja.
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V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
STORITEV JAVNE SLUŽBE
23. člen
Uporaba storitev javne službe ravnanja z odpadki skladno z določili tega odloka je za povzročitelje komunalnih
odpadkov obvezna.
Vsi povzročitelji na območju občine se morajo v skladu s tem odlokom obvezno vključiti v ločeno zbiranje teh
odpadkov in ravnati s komunalnimi odpadki v skladu s
predpisi.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne frakcije v zbirnih centrih ali občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah,
– prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnih centrih
ali prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja kosovnih odpadkov,
– biološko razgradljive odpadke kompostirati sami ali
jih prepuščati v zbirnih centrih, ali se vključijo v odvoz bioloških odpadkov preko izvajalca,
– prepuščati posode ali vrečke s preostalimi odpadki
izvajalcu javne službe na prevzemnih mestih v časih, kot so
določeni s programom zbiranja preostalih odpadkov.
Pravne osebe in drugi pravni subjekti, ki opravljajo
kakršnokoli dejavnost, z izjemo malih povzročiteljev, morajo
z izvajalcem skleniti pogodbo o ravnanju z odpadki. Ločeno
zbrane frakcije lahko prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij
samo, če je tako določeno v pogodbi.
24. člen
V posode za ostale komunalne odpadke je prepovedano odlagati:
1. odpadke v tekočem stanju,
2. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov,
3. tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne reaktivne,
jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ki se morajo odlagati v skladu s pravilnikom o ravnanju s posebnimi
odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi,
4. odpadni gradbeni material,
5. kosovne odpadke,
6. odpadke iz vrtov in druge biološko razgradljive odpadke.
V posode iz 3. točke 12. člena tega odloka, ki so po
programu zbiranja in odvažanja odpadkov namenjene za
zbiranje preostalih odpadkov iz 7. točke 10. člena tega odloka je prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.
Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno uporabo posod za prevzemanje ostalih odpadkov. V primeru
kršitve mora izvajalec javne službe kršilca prijaviti pristojni
občinski inšpekciji. Izvajalec javne službe posode za prevzemanje ostalih odpadkov ne izprazni, oziroma jo izprazni
šele po inšpekcijskem pregledu pristojne občinske inšpekcije, nastale dodatne stroške pa morajo poravnati povzročitelji
komunalnih odpadkov, ki so posodo nepravilno uporabljali.
25. člen
Povzročitelji, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, s sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in
podobno, ne smejo biorazgradljivih odpadkov odlagati v
zabojnikih ali vrečkah, ki so namenjene prepuščanju ostalih
komunalnih odpadkov.
Če povzročitelji iz prejšnjega odstavka ne uredijo prevzemanja biorazgradljivih odpadkov s posebno pogodbo
z izvajalcem, morajo zagotoviti oddajanje teh odpadkov v
predelavo sami s pooblaščenim izvajalcem za odvoz teh
odpadkov.
26. člen
Lastnik, najemnik ali upravljalec novozgrajenega ali
obnovljenega objekta mora prijaviti izvajalcu začetek upo-
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rabe objekta, zato da se dogovorita o številu zabojnikov ter
o drugih pogojih za začetek izvajanja javne službe.
Začetek uporabe objekta mora biti prijavljen izvajalcu
najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe.
27. člen
Povzročitelji lahko z lastnim prevozom pripeljejo v
zbirni center oziroma na odlagališče tudi mešane komunalne odpadke, ki jih morajo predhodno razvrstiti po frakcijah,
skladno z navodili delavcev izvajalca. V primeru, da jih
oddajo brez razvrščanja po frakcijah, plačajo oddani volumen ali maso mešanih odpadkov po veljavni lastni ceni
ravnanja z odpadki, razvrščanje pa namesto njih opravi
izvajalec.
Določilo tega člena izključuje odpadke, ki nastajajo pri
opravljanju dejavnosti.
28. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe ter kopičenje
komunalnih odpadkov, njihovo sežiganje ali odlaganje v
objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjena za odstranjevanje komunalnih odpadkov, je prepovedano.
29. člen
Povzročitelj, ki komunalne odpadke kopiči, jih sežiga
ali jih namerava sežigati ali jih odlaga izven odlagališča, ki je
namenjeno predelavi in odlaganju komunalnih odpadkov, je
dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev
teh odpadkov, skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
Če povzročitelj iz prejšnjega člena ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov, to na njegove
stroške izvede izvajalec na podlagi odločbe občinskega
nadzorstva.
VI. OBRAČUN STORITVE RAVNANJA
S KOMUNALNIMI ODPADKI
30. člen
Cenik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki sprejme občinski svet ob upoštevanju tarifnega sistema in veljavnih predpisov, ki urejajo to področje. Predlog in kalkulacijo
za spremembo cen pripravi izvajalec.
31. člen
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje s komunalnimi
odpadki.
32. člen
V primeru odlaganja komunalnih odpadkov v tipiziranih
vrečkah izvajalca, je strošek ravnanja z odpadki vključen v
ceni vrečke.
33. člen
Način obračuna ravnanja z odpadki je opredeljen v pogodbi o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Turnišče,
ki jo skleneta Občina Turnišče in izvajalec.
Osnova za obračun ravnanja z odpadki je volumen
postavljene posode za ostale odpadke:
a) GOSPODINJSTVA: Volumen posode za gospodinjstva na območju Občine Turnišče znaša 240 litrov. Za posamezna gospodinjstva se vrši odvoz najmanj 2x mesečno,
posamezen zavezanec pa lahko izvajalcu odvoza predlaga
tudi pogostejši odvoz odpadkov.
Na vlogo zavezanca, ki v gospodinjstvu živi sam, lahko
občinska uprava odobri odvoz enkrat mesečno s posodo
volumna 120 litrov. Občinska uprava, na vlogo zavezanca,
lahko odobri odvoz enkrat na mesec s posodo volumna
240 litrov tudi v primeru, da v gospodinjstvu bivata le dve
osebi in sta starejši kot 70 let.
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b) PRAVNE OSEBE, PODJETNIKI: volumen in frekvenca odvoza se določita z upoštevanjem veljavnih minimalnih normativov in standardov za odvoz nenevarnih
gospodinjskim podobnih odpadkov od pravnih oseb in podjetnikov v Občini Turnišče, katere potrdi občina.
34. člen
Obveznost plačila za ravnanje s komunalnimi odpadki nastane za povzročitelja z dnem, ko začnejo izvajalci
opravljati storitve na njihovem območju ali ko se povzročitelji vselijo v stanovanje ali začnejo uporabljati poslovne
prostore.
VII. NADZOR
35. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
občinsko nadzorstvo, to je občinska komunalna inšpekcija
in občinski redar, kateremu je na njegovo zahtevo izvajalec
dolžan nuditi potrebne podatke in sodelovanje svojih pooblaščenih delavcev.
Pri izvajanju nadzora lahko izdaja pristojna inšpekcija
odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti
izvrševanje določb tega odloka.
Izvajalec javne službe in uporabniki storitev javne
službe so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki
v skladu z določili tega odloka. Ugotovljeno nepravilnost
so dolžni sporočiti pristojni inšpekciji. Dokaz o neprimerni
vsebini posode predstavlja fotografija z datumom, posneta
na negativ, na dan praznjenja posode.
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38. člen
Z globo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek povzročitelj, ki je fizična oseba, če:
1. ravna v nasprotju s 7. in 8. členom tega odloka,
2. ne odlaga komunalnih odpadkov v posode za odpadke, odlaga komunalne odpadke izven posod za odpadke
ali izven odlagališča komunalnih odpadkov po 13. členu,
3. odlaga odpadke v nasprotju z 9. členom,
4. ne vzdržuje zbirnega ali odjemnega mesta, skladno
z navodili izvajalcev (četrti odstavek 11. člena),
5. ne nabavi posode za odpadke (12. člen),
6. ravna v nasprotju z 10., 11., 12., 14., 15., 16., 21.,
22., 23., 24., 28., 29., 31. 36. členom.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Ob uveljavitvi tega odloka preneha za Občino Turnišče
veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Lendava (Uradne objave pomurskih občin, št. 21/90).
40. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 242/21-2006
Turnišče, dne 25. septembra 2006
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

če:

36. člen
Z globo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec,

1. ne izprazni posod za odpadke, skladno z razporedom odvoza (prvi odstavek 18. člena),
2. ne opravi odvoza komunalnih odpadkov najkasneje
v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (četrti odstavek 18. člena),
3. odvaža komunalne odpadke z neprimernimi vozili
(19. člen),
4. ne postavi ustreznih kovinskih kesonov na primerna
mesta in jih ne odvaža skladno s prvim odstavkom 20. člena,
5. ne zbira odpadkov v skladu z drugim odstavkom
3. člena,
6. če ne očistijo odjemnega mesta 15. člena,
7. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena.
Z globo 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba
izvajalca za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
37. člen
Z globo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba, če:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov
kot to določa 8. člen,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah ali v
vrečkah kot to določa 12. člen,
3. ravna v nasprotju z 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15.,
16., 25., 26., 28., 29., 31., 36. člena.
Z globo 60.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 150.000 SIT se kaznuje samostojni podjetnik
posameznik in ostali pravni subjekti, ki opravljajo kakršnokoli dejavnost, za prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

VELIKA POLANA
5224.

Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine
Velika Polana

Na podlagi določbe 90. člena Zakona o lokalnih volitvah
- ZLV (Uradni list RS, št. 22/06), je Občinska volilna komisija
Občine Velika Polana sestavila naslednje

POROČILO
o izidu glasovanja za župana
Občine Velika Polana
SKUPAJ VOLIVCEV: 1281
GLASOVALO VOLIVCEV: 879
ODDANIH GLASOVNIC: 879
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 8
KANDIDATA STA DOBILA NASLEDNJE ŠTEVILO GLASOV:
Zap. Ime in priimek kandidata Naslov
Število
št.			
glasov
1.
DAMIJAN JAKLIN
Velika Polana 44/a
669
2.
ŠTEFAN PRŠA
Velika Polana 8
202
Občinska volilna komisija je v skladu z odločbo 107. člena ZLV ugotovila, da je za župana Občine Velika Polana v
prvem krogu izvoljen naslednji kandidat, ki je dobil večino
glasov: DAMIJAN JAKLIN, Velika Polana 44/a.
Velika Polana, dne 22. oktobra 2006
Predsednica OVK
Sonja Horvat Kustec, univ. dipl. prav., l.r.
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5225.

Poročilo o izidu glasovanja za člane
Občinskega sveta Občine Velika Polana

Na podlagi določbe 90. člena Zakona o lokalnih volitvah
- ZLV (Uradni list RS, št. 22/06) je Občinska volilna komisija
Občine Velika Polana sestavila naslednje

POROČILO
o izidu glasovanja za člane Občinskega sveta
Občine Velika Polana
SKUPAJ VOLIVCEV: 1281
GLASOVALO VOLIVCEV: 879
ODDANIH GLASOVNIC: 879
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 8
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. Ime in priimek kandidata Naslov
Število
št.			
glasov
1.
ŠTEFAN PRŠA
Velika Polana 8
229
2.
STANISLAV HORVAT
Brezovica 15
421
3.
ANA HORVAT
Mala Polana 65/a
177
4.
IGNAC KOTNJEK
Velika Polana 162
198
5.
ANICA HOZJAN
Mala Polana 39
328
6.
CIRIL ŽERDIN
Velika Polana 217/a 147
7.
SLAVKO JAKLIN
Velika Polana 78
238
8.
BRANISLAV VORI
Mala Polana 91/a
102
9.
MARIJA GERIČ
Velika Polana 197/a 337
10.
DANILO JENEŠ
Velika Polana 9
282
11.
SLAVKO PRŠA
Mala Polana 27/a
441
12.
MARJAN VIDOVIČ
Velika Polana 124/d 194
13.
ŠTEFAN JAKLIN
Velika Polana 41
377
14.
JOŽEF TERNAR
Velika Polana 103
345
15.
ŠTEFAN PRŠA
Velika Polana 216/c 197
16.
ALOJZ JEREBIC
Velika Polana 74
364

Št.

Velika Polana, dne 22. oktobra 2006
Predsednica OVK
Sonja Horvat Kustec, univ. dipl. prav., l.r.

VIPAVA
5226.

Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev
župana Občine Vipava 12. novembra 2006

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija občine Vipava na 4. seji dne 13. 11.
2006 sprejela
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POROČILO
o izidu drugega kroga rednih volitev župana
Občine Vipava 12. novembra 2006
1.
Na volitvah dne 12. novembra je imelo pravico glasovati
skupaj 4.299 volilnih upravičencev, s potrdilom ni glasoval
noben volivec, tako, da je bilo skupaj na območju občine
4.299 volivcev.
Po volilnih imenikih je glasovalo 2.436 volivcev. Po
pošti so glasovali 3 volivci. Predčasno je glasovalo 13
volivcev.
2.
Oddanih je bilo 2.435 glasovnic, od tega je bilo 18 glasovnic neveljavnih.
Kandidata sta v drugem krogu prejela naslednje število
glasov:
Zap. št. Kandidat
1.
IVAN PRINCES
2.
TOMAŽ VRČON

Št. glasov
1408
1009

% glasov
58,25
41,75

3.
Občinska volilna komisija je skladno z določbami
107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za
župana Občine Vipava izvoljen IVAN PRINCES, roj. 18. 6.
1948, Goriška cesta 10, Vipava, ki je na volitvah v drugem
krogu prejel 1408 ali 58,25% glasov.
Sestavni del poročila je računalniški izpis rezultatov.
Št. 040-0026/2006
Vipava, dne 13. novembra 2006
Predsednik OVK
Marjan Stopar l.r.

Občinska volilna komisija je v skladu z odločbo 11. člena ZLV ugotovila, da so v Občinski svet Občine Velika Polana
izvoljeni naslednji kandidati, ki so dobili največ glasov:
Zap. Ime in priimek kandidata Naslov
Število
št.			
glasov
1.
SLAVKO PRŠA
Mala Polana 27/a
441
2.
STANISLAV HORVAT
Brezovica 15
421
3.
ŠTEFAN JAKLIN
Velika Polana 41
377
4.
ALOJZ JEREBIC
Velika Polana 74
364
5.
JOŽEF TERNAR
Velika Polana 103
345
6.
MARIJA GERIČ
Velika Polana 197/a 337
7.
ANICA HOZJAN
Mala Polana 39
328
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5227.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06
– odločba US), 21. člena Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 55/03, 97/03 – odl US
U-I-152/00-92/2005-ZJC-B, 93/05-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04,
47/04, 62/04, odl. US U-I-1/03-15, ZVMS, 111/05, odl. US
U-I-150-04-19) in16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list
RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet Občine Vipava na 31.
redni seji dne 31. 8. 2006 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1. člen
Na nepremičnini parc. št. 533/1 k.o. Slap (Gmajna),
vpisani v ZVK 400, se vzpostavi status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena.
2. člen
Navedena nepremičnina pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo
izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti
odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.
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3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 7113-0011/2006
Vipava, dne 31. avgusta 2006
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

VRHNIKA
5228.

Program priprave za občinski lokacijski načrt
za del območja I. faze Industrijske cone na
Vrhniki

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1; v
nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 33. člena Statuta Občine
Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) sprejme
župan Občine Vrhnika

P R O G R A M   P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt za del območja
I. faze Industrijske cone na Vrhniki
I. UVOD
Ta program priprave se nanaša na pripravo in sprejem občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev občinskega pomena (v nadaljnjem besedilu: občinski
lokacijski načrt) za del območja I. faze Industrijske cone
na Vrhniki.
II. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Občina Vrhnika ima v območju naselja Vrhnika in
Sinja Gorica načrtovano cono za proizvodne namene v
velikosti ca. 64 ha.
Območje industrijske cone leži severozahodno od
regionalne ceste Ljubljana–Vrhnika ter južno od naselja
Velika in Mala Ligojna, na prehodu Podlipske doline v
Ljubljansko Barje. Naravne danosti so tipično barjanske.
V smeri severozahod-jugozahod prečka območje potok
Podlipščica, ki se južno od Sinje Gorice izliva v Ljubljanico. Znotraj vplivnega območje se nahaja naselje Sinja
Gorica.
V coni trenutno obratujejo: Kovinarska, na površini
ca. 3,05ha, Unichem, na površini ca. 1,0 ha in Mizarstvo
Vidmar, na površini ca. 0,98 ha, vse ostale površine so še
nezazidane.
Območje industrijske cone se ureja z občinskim lokacijskim načrtom (zazidalnim načrtom) za katerega je bila
skladno s predhodno zakonodajo izdelana programska
zasnova, kot sestavina srednjeročnega družbenega plana
in osnova za izdelavo občinskega lokacijskega načrta, ki
se, ker ni bila uveljavljena, upošteva kot strokovna podlaga za izdelavo delnih občinskih lokacijskih načrtov, ki jih
naročajo posamezni investitorji.
Iz programske zasnove tudi izhaja postopna gradnja
cone, in sicer glede na razdelitvijo cone v štiri faze: 1.,
1 a., 2., in 3.
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Ob povečanem interesu posameznih investitorjev za
postopno realizacijo cone je Občina pobudnikom in investitorjem občinskih lokacijskih načrtov pogojevala sprejem
prostorskega akta za infrastrukturo, za katero je v letu
2005 sprejela Občinski lokacijski načrt za javno prometno, energetsko, vodovodno, komunalno, vodno in drugo
gospodarsko infrastrukturo v Industrijski coni Sinja Gorica
na Vrhniki (Uradni list RS, št. 75/05).
Po sprejetju omenjenega prostorskega akta je novo
pobudo za izdelavo občinskega lokacijskega načrta
za del območja prve faze Industrijske cone na Vrhniki
št. 5/06-350-05/2004 z dne 19. 6. 2006, podala skupina investitorjev, in sicer: Stane Marinčič, Tržaška cesta 5, 1360
Vrhnika; Gregor Mencinger, Celovška cesta 106, 1000
Ljubljana in Ivana Jožefa Verbič Hoffman, Kunaverjeva 8,
1000 Ljubljana; Marko Oblak, Mokrice 3, 1360 Vrhnika;
Branko Vidmar, Robova cesta 27, 1360 Vrhnika in Peter
Vidmar, Cesta ob potoku 25, 1358 Brezovica; Župnija
Vrhnika, Voljčeva cesta 21, 1360 Vrhnika.
Pobuda je bila obravnavana in sprejeta na 19. seji
Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne
4. 7. 2006.
Z občinskim lokacijskim načrtom se podrobneje načrtujejo posamezne prostorske ureditve za gradnjo poslovnih, proizvodnih in servisnih objektov z vso pripadajočo
prometno, energetsko, komunalno, vodno in drugo infrastrukturo.
Prostorska ureditev je utemeljena, ker je gradnja
poslovno proizvodnih objektov predvidena na o bmočju
stavbnih zemljišč za proizvodno, obrtno in servisno dejavnost, za katerega je določena izdelava občinskega
lokacijskega načrta.
Priprava občinskega lokacijskega načrta za del ob
močja I. faze Industrijske cone na Vrhniki je utemeljena v:
– Dolgoročnem in srednjeročnem družbenem planu
občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 in 1986–2000 (Uradne objave NČ, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90,
41/94, 50/94, 63/96, 70/97, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne
objave NČ, št. 272/01, 277/01, 304/04).
III. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA TER
OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA
LOKACIJSKEGA NAČRTA
Predmet prostorskega akta so vse prostorske ureditve vezane na izgradnjo proizvodnih, trgovskih in skladiščnih objektov.
V coni so predvideni naslednji objekti in ureditve:
A) industrijske stavbe in skladišča za:
– lesarsko mizarska dejavnost s spremljajočimi dejavnostmi (skladiščenje, transport, orodjarstvo, lakirnica …),
– parkiranje in redno vzdrževanje transportnih vozil
(manjši servis motornih, električnih in hidravličnih delov
vozil, menjava gum, manjša karoserijska popravila, skladiščenje materiala),
– skladiščenje različnih materialov, surovin, polizdelkov, izdelkov in drugih artiklov;
B) upravne in pisarniške stavbe namenjene poslovanju podjetij;
C) gostinske stavbe brez nastanitvenih zmogljivosti:
– gostinski lokali,
– obrati za pripravo hrane;
D) trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti-nakupovalni centri, trgovski centri, prodajalne, butiki,
lokali storitvene dejavnosti:
– prodajalne in skladišča gradbenega materiala,
– prodajalne lesa, lesnih izdelkov in polizdelkov, mizarskih materialov in pripomočkov,
– hobi program,
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– prodajalne oblačil, obutev in dodatkov;
E) asfaltirane prometne in parkirne površine;
F) zelene površine.
Skupna površina lokacije znaša približno 10 ha.
Okvirno ureditveno območje:
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta
se nahaja med traso opuščene železniške proge na jugu,
bodočo industrijsko cesto na severu, Mizarstvom Vidmar
na zahodu in potokom Podlipščico na vzhodu.
Ureditveno območje zajema zemljišče sledečih parcel:
3011/1,2, 3012/1, 3013/1,2,3,4, 3014, 3015, 3016, 3017,
3018/2, 3026, 3027/1,2,3,4,5, 3030/1, 3042/2, 3061/2,
3061/4, 3063/1, 3064, 3065/3, 3065/5, 3065/6, 3112/10,
3112/2, vse v k.o. Blatna Brezovica.
Obvezna sestavina občinskega lokacijskega načrta
je tudi program opremljanja zemljišč za gradnjo, ki ga po
naročilu Občine Vrhnika zagotovi investitor.
Občinski lokacijski načrt lahko določi tudi obveznost
sklenitve urbanistične pogodbe med investitorjem in občino.
Določitev prostorskih ukrepov na območju občinskega lokacijskega načrta ni predvidena.
Dne 25. 10. 2006 je Občina Vrhnika v skladu z
28. členom ZUreP-1 sklicala prvo prostorsko konferenco
z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva
in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske
ureditve.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena proučijo: rešitve glede zamenjave obstoječega
vodovoda fi 200, ki poteka ob trasi opuščene železniške
proge; rešitve glede priključevanja objektov na javno kanalizacijsko omrežje (ločen sistem) in rešitve glede lastništva
notranjih dostopnih cest.
Na podlagi 40. do 49. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 41/04) je Občina Vrhnika z obvestilom
o nameri izdelave občinskega lokacijskega za del območja
I. faze Industrijske cone na Vrhniki, št. 5/06-352-27/2006 z
dne 21. 6. 2006, zaprosila Ministrstvo za okolje in prostor
za izdajo odločbe. Ministrstvo za okolje in prostor je z
Odločbo št. 35409-198/2006 IL z dne 9. 8. 2006 ugotovilo,
da občinski lokacijski načrt zaradi obsega posega lahko
pomembno vpliva na okolje oziroma je obseg posega tako
velik, da zahteva presojo vplivov na okolje.
Pred sprejemom občinskega lokacijskega načrta je
treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na
okolje v skladu z določbami zakona, ki ureja področje varstva okolja, oziroma presojo sprejemljivosti njenih vplivov
na varovana območja v skladu z določbami zakona, ki
ureja področje ohranjanja narave.
IV. NOSILCI NALOG IN NJIHOVE OBVEZNOSTI
PRI FINANCIRANJU PRIPRAVE OBČINSKEGA
LOKACIJSKEGA NAČRTA
Postopek priprave občinskega lokacijskega načrta
vodi Občina Vrhnika, Oddelek za okolje prostor in komunalo, Tržaška cesta 1, Vrhnika (v nadaljnjem besedilu:
pripravljavec), ki po potrebi zagotovi sredstva za morebitno revizijo izvedbenega prostorskega akta in drugih
dokumentov.
Naročnik strokovnih podlag iz VII. točke tega programa priprave in občinskega lokacijskega načrta ter investitor
načrtovanih prostorskih ureditev so investitorji iz II. točke
tega programa priprave (v nadaljnjem besedilu: naročnik),
ki zagotovijo vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag,
geodetskega načrta ter občinskega lokacijskega načrta.
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Izdelovalec občinskega lokacijskega načrta, ki izpolnjuje pogoje, določene v ZUreP-1, je po izboru naročnika
Sonet, d.o.o., Ribiška pot 4, 1360 Vrhnika (v nadaljnjem
besedilu: načrtovalec).
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI
UDELEŽENCI
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter
nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z ZUreP-1 predstavljajo nosilce urejanja prostora, in ki v konkretnem postopku
priprave občinskega lokacijskega načrta odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Urad glavnega inšpektorja, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje – Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta 1b, 1000
Ljubljana
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje – Sektor za upravljanje z vodami, Vojkova cesta
1b, 1000 Ljubljana
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje – Sektor za ohranjanje narave, Vojkova cesta 1b,
1000 Ljubljana
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
9. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana
10. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana
11. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
12. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
13. Holding Slovenske železnice d.o.o., Center za
nepremičnine, kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
14. Zavod RS za varstvo narave, Kersnikova 3, 1000
Ljubljana
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
16. ELES – Elektro Slovenije d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
17. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
18. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000
Ljubljana
19. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
20. Občina Vrhnika in njene javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture (javna kanalizacija, javni vodovod, javna razsvetljava, javna higiena)
21. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta izkaže, da
rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
VI. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
VI.1 Ker je obravnavana lokacija opredeljena v veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika kot edina, ki
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je namenjena tovrstni dejavnosti, se variantne rešitve za
lokacijo ne izdelajo.
Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora
ter izdelanih strokovnih podlag se predlagana načrtovana
ureditev optimizira.
Pri pripravi predloga občinskega lokacijskega načrta
je treba v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe javnosti, dana na predlagano načrtovano ureditev.
VI.2 Pred izdelavo predloga občinskega lokacijskega
načrta se opravi celovita presoja vplivov občinskega lokacijskega načrta na okolje.
Zagotovi se:
– okoljsko poročilo, v katerem se opredeli, opiše in
ovrednoti vplive izvedbe občinskega lokacijskega načrta
na okolje ali varovana območja in možne alternative ter
navede stopnja upoštevanja okoljskih izhodišč ali naravovarstvenih smernic.
– Revizijo okoljskega poročila v skladu s predpisi, ki
določajo podrobnejšo vsebino okoljskega poročila in vsebino ter metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov planov
na varovana območja.
Pripravljavec pred javno razgrnitvijo predlagane načrtovane ureditve, okoljskega poročila in njegove revizije,
pridobi mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in njegove revizije.
Pri pripravi predloga občinskega lokacijskega načrta
je treba v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe javnosti, dana na predlagano ureditev in na okoljsko poročilo, ki sta bila javno razgrnjena.
VI.3 V fazi izdelave predloga občinskega lokacijskega
načrta se na podlagi poročila o vplivih na okolje izvede
presoja vplivov na okolje.
Zagotovi se:
– poročilo o vplivih na okolje, ki mora biti izdelano v
skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino poročila
o vplivih na okolje ter
– revizijo poročila o vplivih na okolje, ki je neodvisen
strokovni nadzor nad kakovostjo in ustreznostjo poročila
o vplivih na okolje.
S predlogom občinskega lokacijskega načrta se hkrati javno razgrnejo tudi poročilo o vplivih na okolje, pisno
mnenje o reviziji ter osnutek odločitve o okoljevarstvenem
soglasju.
Pripravljavec mora pred sprejemom občinskega lokacijskega načrta pridobiti okoljevarstveno soglasje.
VII. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG
Pri izdelavi strokovnih podlag in občinskega lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za
izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva
okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
VII.1 V postopku izdelave občinskega lokacijskega
načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analiza fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora, problemov, ki izhajajo iz dosedanjega prostorskega razvoja, ugotovitev novih razvojnih potreb, teženj in različnih
pobud na obravnavanem območju, analiza možnosti glede
načrtovanja prostorske ureditve, analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora,
vrednotenje ter priprava predlogov strokovnih rešitev;
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim
poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova posameznih elementov prostorske
ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse
funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve

Uradni list Republike Slovenije
in ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami, če se
izkaže za potrebno;
– idejna zasnova nove prometne ureditve z upoštevanjem načrtovane industrijske ceste;
– idejne zasnove novih energetski, vodovodnih, komunalnih, vodnih in drugih infrastrukturnih priključkov in
ureditev ter zaščite, ukinitev in prestavitev obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in
ureditev z upoštevanjem izdelanih strokovnih podlag;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih
vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi
strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Podlaga za izdelavo predloga občinskega lokacijskega načrta je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Predlog občinskega lokacijskega načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih
pravic na zemljiščih in nepremičninah.
Če se izkaže kot potrebno, je naročnik v postopku
izdelave občinskega lokacijskega načrta dolžan zagotoviti
izdelavo dodatnih strokovnih podlag, ki niso naštete v tem
programu priprave.
VII.2 V postopku priprave občinskega lokacijskega
načrta zavod, pristojen za varstvo kulturne dediščine zagotovi izdelavo morebitnih strokovnih zasnov s področja
kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
kulturne dediščine, in jih posreduje pripravljavcu.
V postopku priprave občinskega lokacijskega načrta zavod, pristojen za varstvo narave izdela morebitne
naravovarstvene smernice v skladu z zakonom, ki ureja
ohranjanje narave, in jih posreduje pripravljavcu.
VIII. POSTOPEK IN ROKI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA
LOKACIJSKEGA NAČRTA
VIII.1 Pridobitev smernic za načrtovanje
– Načrtovalec zagotovi gradivo za pridobitev smernic
(situativni prikaz prostorske ureditve s tehničnim poročilom);
– Pripravljavec pridobi smernice za načrtovanje s
strani nosilcev urejanja prostora iz V. točke tega programa
priprave, ki dajejo smernice in mnenja;
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh
po prejemu poziva. V skladu z zakonom, ki ureja področje
ohranjanja narave, se v primeru, da strokovna priprava naravovarstvenih smernic v roku 30 dni ni možna, rok lahko
podaljša, vendar največ 60 dni, o čemer pristojni zavod
obvesti pripravljavca;
– Nosilci urejanja prostora v tem roku posredujejo tudi
strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo
na območju urejanja oziroma so predmet načrtovanja;
– Načrtovalec pregleda smernice in jih analizira. Ob
upoštevanju te analize, analize stanja in teženj v prostoru,
analize razvojnih možnosti v prostoru izdela usmeritve za
načrtovanje prostorske ureditve;
– Pripravljavec in naročnik potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
VIII.2 Izdelava predloga občinskega lokacijskega načrta
– Naročnik na podlagi usmeritev zagotovi izdelavo
strokovnih podlag iz VII. točke tega programa priprave;
– Načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag
ter v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela predlog občinskega lokacijskega načrta;
– Pripravljavec organizira drugo prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu
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občinskega lokacijskega načrta pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne
skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj in organizirane javnosti;
– Načrtovalec v skladu s priporočili druge prostorske
konference zaključi predlog občinskega lokacijskega načrta;
– Pripravljavec po potrebi zagotovi recenzijo predloga
občinskega lokacijskega načrta;
– Načrtovalec po posredovanju pripomb recenzenta s
strani pripravljavca, dopolni predlog občinskega lokacijskega
načrta.
VIII.3 Javna razgrnitev in javna obravnava
– Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga občinskega lokacijskega načrta na Občini Vrhnika in v Krajevni
skupnosti Sinja Gorica;
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– Pripravljavec obvesti lastnike nepremičnin na območju
občinskega lokacijskega načrta o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave pisno ali pa z javnim naznanilom;
– Pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne
razgrnitve in javne obravnave z objavo sklepa v Uradnem
listu RS ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred
začetkom javne razgrnitve;
– Pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno
obravnavo;
– Pripravljavec v času javne razgrnitve evidentira vse
pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in
posameznikov;
– Pripravljavec v sodelovanju z načrtovalcem in naročnikom prouči pripombe in predloge;
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita predlog stališč
glede njihovega upoštevanja;
– Pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom
stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih
delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na
območju občinskega lokacijskega načrta s stališči do njihovih
pripomb in predlogov;
– Pripravljavec odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
VIII.4 Izdelava dopolnjenega predloga občinskega lokacijskega načrta
– Naročnik zagotovi izdelavo potrebnih dopolnjenih
strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov;
– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog občinskega lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih
strokovnih podlag in ga posreduje pripravljavcu za pridobitev
mnenj;
– Načrtovalec po potrebi dopolni in zaključi analizo
smernic, ter jo priloži k dopolnjenemu predlogu občinskega
lokacijskega načrta in h gradivu za pridobitev mnenj;
– Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev mnenj;
– Pripravljavec pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora iz V. točke tega programa priprave k dopolnjenemu
predlogu občinskega lokacijskega načrta;
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po
prejemu poziva;
– Pripravljavec v času pridobivanja mnenj po potrebi
zagotovi recenzijo dopolnjenega predloga občinskega lokacijskega načrta;
– Pripravljavec posreduje naročniku mnenja nosilcev
urejanja prostora in recenzijo z namenom, da načrtovalec
izdela usklajen dopolnjen predlog občinskega lokacijskega
načrta.
VIII.5 Sprejem občinskega lokacijskega načrta
– Pripravljavec pripravi gradivo za sprejem občinskega lokacijskega načrta, katerega sestavni del so priporočila
obeh prostorskih konferenc ter stališča do pripomb in pre-
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dlogov z javne razgrnitve. Stališča do pripomb in predlogov
lastnikov nepremičnin na območju občinskega lokacijskega
načrta morajo biti Občinskemu svetu Občine Vrhnika posebej
utemeljena in obrazložena;
– Občinski svet Občine Vrhnika sprejme občinski lokacijski načrt z odlokom;
– Občinski lokacijski načrt se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije ali v občinskem glasilu Naš časopis.
IX. OBJAVA IN ZAČETEK VELJAVNOSTI
PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v
občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 350-05-10/2004 (5/06)
Vrhnika, dne 9. oktobra 2006
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

5229.

Sprememba Programa priprave za občinski
lokacijski načrt za trgovino z živili Hofer na
Vrhniki

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00,
36/01, 77/06) je župan Občine Vrhnika sprejel

S P R E M E M B O   P R O G R A M A
PRIPRAVE
za občinski lokacijski načrt za trgovino z živili
Hofer na Vrhniki
1. člen
V Programu priprave za občinski lokacijski načrt za trgovino z živili Hofer na Vrhniki (NČ, št. 323/06) se spremeni
načrtovalec prostorskega akta, in sicer namesto Primisa,
d.d., Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika, bo prostorski akt izdelal
Urbi, d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana.
2. člen
Ta sprememba programa priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-12/2005 (5/06)
Vrhnika, dne 10. novembra 2006
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

ZREČE
5230.

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
Občine Zreče

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 41. člena Zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2, 49/06
– odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Zreče na seji
dne 20. 11. 2006 sprejela naslednji
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U G O T O V I T V E N I   S K L E P
I.
Občinska volilna komisija Občine Zreče ugotavlja:
1. da je Borisu Podvršniku, roj. 7. 2. 1963, stanujočemu Cesta talcev 6, Zreče, kandidatu pod zap. št. 1 z liste
SDS, dne 9. 11. 2006 prenehal mandat člana Občinskega
sveta Občine Zreče skladno z Ugotovitvenim sklepom Občinskega sveta Občine Zreče, številka 03200-0002/2006,
z dne 9. 11. 2006, ki je dne 18. 11. 2006 postal pravnomočen;
2. da je mandat za člana Občinskega sveta Občine
Zreče prešel na naslednjega kandidata pod zap. št. 7 z
liste SDS, Štefana Kronekerja, roj. 31. 8. 1959, stanujočega
Prešernova ulica 10, Zreče, ki je dne 20. novembra 2006
podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta
Občine Zreče.
II.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 04100-0013/2006
Zreče, dne 20. novembra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Zdenka Košir l.r.

ŽELEZNIKI
5231.

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 v Občini
Železniki

P O R O Č I LO
o izidu lokalnih volitev 2006 v Občini Železniki
Od 5374-ih volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 3350 volivcev, kar predstavlja 62,34%-no udeležbo.
I. IZID GLASOVANJA ZA ŽUPANA
Pri volitvah za župana je bilo oddanih 3350 glasovnic,
od tega je bilo neveljavnih 72 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. ALEŠ ŽUMER 278 glasov 8,48%
2. JURE KAVČIČ 286 glasov 8,72%
3. MIHAEL PREVC 2714 glasov
82,79%
Občinska volilna komisija je skladno z določbo
107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za
župana izvoljen naslednji kandidat: MIHAEL PREVC, roj.
30. 9. 1957, Dražgoše 6a, Železniki.
II. IZID GLASOVANJA ZA ČLANE OBČINSKEGA
SVETA
Pri volitvah članov občinskega sveta je bilo oddanih
3349 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 140 glasovnic.
Posamezne liste kandidatov so v posameznih volilnih
enotah prejele naslednje število glasov:
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Število glasov
I. VE

II. VE

III. VE

Skupaj

108

62

257

1.

Nova Slovenija – krščanska lj. stranka (N.Si)

87

2.

Akacije

33

3.

Svet pod Ratitovcem

4.

DeSUS – Demokratična stranka upok. Slovenije

111

5.

Zveza neodvisnih Slovenije

152

6.

Slovenska demokratska stranka – SDS

162

7.

Socialni demokrati – SD

8.

SLS – Slovenska ljudska stranka

161

SKUPAJ

33
130

76

367

53

43

207

79

166

397

161

180

503

210

63

63

336

323

309

477

1109

1239

903

1067

3209

Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljenih
5 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov, glede na dobljeno število glasov in izračunan količnik v volilni enoti,
pripadli naslednji mandati:
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 7 količnik: 177.00

Glasov

% gl.

Mand.

% ostan.

87

7.02

0

49.15

Št. Ime liste
1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si)

33

2.66

0

18.64

2 AKACIJE

161

12.99

0

90.96

3 SVET POD RATITOVCEM

111

8.96

0

62.71

4 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

152

12.27

0

85.88

5 ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE

162

13.08

0

91.53

6 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

210

16.95

1

18.64

7 SOCIALNI DEMOKRATI – SD

323

26.07

1

82.49

8 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 5 količnik: 180.60

Glasov

% gl.

Mand.

% ostan.

Št. Ime liste

108

11.96

0

59.80

1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si)

130

14.40

0

71.98

3 SVET POD RATITOVCEM

53

5.87

0

29.35

4 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

79

8.75

0

43.74

5 ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE

161

17.83

0

89.15

6 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

63

6.98

0

34.88

7 SOCIALNI DEMOKRATI – SD

309

34.22

1

71.10

8 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 5 količnik: 213.40

Glasov

% gl.

Mand.

% ostan.

Št. Ime liste

62

5.81

0

29.05

1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si)

76

7.12

0

35.61

3 SVET POD RATITOVCEM

43

4.03

0

20.15

4 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

166

15.56

0

77.79

5 ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE

180

16.87

0

84.35

6 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

63

5.90

0

29.52

7 SOCIALNI DEMOKRATI – SD

477

44.70

2

23.52

8 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
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V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 12 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah,
razdeli na ravni občine, na podlagi seštevkov glasov, oddanih
za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1
do 17 (d´Hontov sistem), je zaporedje najvišjih 17 količnikov
naslednje:
Zap.
št.

Količnik

Št.

Ime liste

1

1109.00

8

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

2

554.50

8

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

3

503.00

6

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA – SDS

4

397.00

5

ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE

5

369.67

8

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

6

367.00

3

SVET POD RATITOVCEM

7

336.00

7

SOCIALNI DEMOKRATI – SD

8

277.25

8

9

257.00

10

Uradni list Republike Slovenije
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Železniki dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med
številom mandatov, izračunanih po prej navedenem sistemu,
in številom mandatov, ki so jih že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se delijo listam v tistih volilnih enotah, ki
imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v
volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po
posameznih volilnih enotah:
Št.
liste

Ime liste

1

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si)

2

3

SVET POD RATITOVCEM

1

3

SVET POD RATITOVCEM

2

4

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1

5

ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE

1

5

ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE

3

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

6

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
– SDS

1

1

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
(N.Si)

6

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
– SDS

2

251.50

6

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA – SDS

6

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
– SDS

3

11

221.80

8

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

7

SOCIALNI DEMOKRATI – SD

3

12

207.00

4

DeSUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

8

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1

8

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2

13

198.50

5

ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE

14

184.83

8

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

15

183.50

3

SVET POD RATITOVCEM

16

168.00

7

SOCIALNI DEMOKRATI – SD

17

167.67

6

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA – SDS

VE

Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če
je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno
listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne
kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati,
ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju
največjega števila preferenčnih glasov, v kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo.
Člani Občinskega sveta Občine Železniki, izvoljeni na
volitvah 22. oktobra 2006, so:
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VE

Ime in priimek

Naslov

Ime liste

1

Gregor HABJAN, dr. med.

Dašnica 124, Železniki

Svet pod Ratitovcem

1

Florijan TAVČAR

Racovnik 4, Železniki

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

1

Peter MESEC

Na Kresu 3, Železniki

Zveza neodvisnih Slovenije

1

Alojz DEMŠAR

Log 36, Železniki

Slovenska demokratska stranka – SDS

1

Franc ŽABERL

Na plavžu 46, Železniki

Socialni demokrati – SD

1

Janez FERLAN

Na Kresu 30, Železniki

SLS – Slovenska ljudska stranka

1

Marko GASSER

Dašnica 113, Železniki

SLS – Slovenska ljudska stranka

2

Janez THALER

Selca 7, Selca

Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka (N.Si)

2

Anka RAKOVEC

Selca 19, Selca

Svet pod Ratitovcem

2

Mateja BOGATAJ

Kališe 4, Železniki

Slovenska demokratska stranka – SDS

2

Jernej BEŠTER

Dolenja vas 49, Selca

SLS – Slovenska ljudska stranka

2

Mirko BERCE

Lajše 12, Selca

SLS – Slovenska ljudska stranka

3

Janez HABJAN

Zali Log 33, Železniki

Zveza neodvisnih Slovenije

3

Peter PREZELJ

Davča 46, Železniki

Slovenska demokratska stranka – SDS

3

Jože PREZL

Zali Log 55, Železniki

Socialni demokrati – SD

3

Marko KOS

Dražgoše 51, Železniki

SLS – Slovenska ljudska stranka

3

Borislav JENSTERLE

Spodnja Sorica 32, Sorica

SLS – Slovenska ljudska stranka

III. IZID GLASOVANJA ZA ČLANE SVETA KRAJEVNIH
SKUPNOSTI
KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1. ŠTEFKA JERAM 99
2. TOMAŽ DERLINK 89
3. SIMEON PETERNELJ 56
4. ZDENKA KEJŽAR 71
5. FRANC PETERNELJ 32
6. MARIJA PETERNELJ 38
7. FRANC PREZELJ 91
8. BOŽO PREZELJ 84
9. JERNEJ ČEMAŽAR 82
10. IGOR KEJŽAR 100
Člani sveta Krajevne skupnosti Davča, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so:
1. IGOR KEJŽAR, DAVČA 71, ŽELEZNIKI
2. ŠTEFKA JERAM, DAVČA 63, ŽELEZNIKI
3. FRANC PREZELJ, DAVČA 51, ŽELEZNIKI
4. TOMAŽ DERLINK, DAVČA 18, ŽELEZNIKI
5. BOŽO PREZELJ, PODPOREZEN 6, ŽELEZNIKI
6. JERNEJ ČEMAŽAR, DAVČA 49, ŽELEZNIKI
7. ZDENKA KEJŽAR, DAVČA 17, ŽELEZNIKI

sov:

KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glaVOLILNA ENOTA 1
1. FRANCI PIBERNIK 109
2. BORIS EGART 153
3. NANDE HAŠIČ 75
4. JERNEJ BEŠTER 156
5. MIRA POGAČNIK 102
6. JANEZ ŠTALEC 132
7. ALENKA ŠINK 96
8. IZIDOR ŠOLAR 131
9. JANEZ RAKOVEC 120
10. BOJANA KALAN 83
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Člani sveta Krajevne skupnosti Dolenja vas, izvoljeni na
volitvah 22. oktobra 2006, so:
1. JERNEJ BEŠTER, DOLENJA VAS 49, SELCA
2. BORIS EGART, DOLENJA VAS 110, SELCA
3. JANEZ ŠTALEC, DOLENJA VAS 105, SELCA
4. IZIDOR ŠOLAR, DOLENJA VAS 62, SELCA
5. JANEZ RAKOVEC, DOLENJA VAS 46, SELCA
6. FRANCI PIBERNIK, DOLENJA VAS 28a, SELCA
7. MIRA POGAČNIK, DOLENJA VAS 56, SELCA
KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽGOŠE – RUDNO
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1. JURIJ ŠOLAR 51
2. MARKO KOS 76
3. MARIJA LUŠINA 40
VOLILNA ENOTA 2
1. ANDREJA ŠOLAR 51
2. STANISLAV JELENC 35
3. MARJAN JELENC 35
VOLILNA ENOTA 3
1. ANA FAJFAR 110
2. JOŽE DEMŠAR 85
3. ANTON DEMŠAR, ml. 68
4. MITJA BEVC 67
Člani sveta Krajevne skupnosti Dražgoše – Rudno, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so:
1. MARKO KOS, DRAŽGOŠE 51, ŽELEZNIKI
2. JURIJ ŠOLAR, DRAŽGOŠE 44, ŽELEZNIKI
3. ANDREJA ŠOLAR, DRAŽGOŠE 22, ŽELEZNIKI
4. STANISLAV JELENC*, DRAŽGOŠE 3, ŽELEZNIKI
5. ANA FAJFAR, RUDNO 12, ŽELEZNIKI
6. JOŽE DEMŠAR, RUDNO 50, ŽELEZNIKI
7. ANTON DEMŠAR, ml., RUDNO 45, ŽELEZNIKI
* izvoljen z žrebom
KRAJEVNA SKUPNOST SELCA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1. TOMAŽ TRPIN 26
VOLILNA ENOTA 2
1. BOJAN PFAJFAR 63
VOLILNA ENOTA 3
1. FRANC PEGAM 47
VOLILNA ENOTA 4
1. ALOJZ BOŽIČ 26
VOLILNA ENOTA 5
1. BARBARA BERCE 42
2. MARTINA GOLIJA 90
VOLILNA ENOTA 6
1. FRANCI DEMŠAR 111
2. MARKO NASTRAN 105
3. ANTON LUZNAR 159
Člani sveta Krajevne skupnosti Selca, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so:
1. TOMAŽ TRPIN, KALIŠE 15, ŽELEZNIKI
2. BOJAN PFAJFAR, LAJŠE 3, SELCA
3. FRANC PEGAM, ZABREKVE 7, SELCA
4. ALOJZ BOŽIČ, GOLICA 6, SELCA
5. MARTINA GOLIJA, SELCA 86, SELCA
6. BARBARA BERCE*, SELCA 100, SELCA
7. ANTON LUZNAR, SELCA 166, SELCA
8. FRANCI DEMŠAR, SELCA 50, SELCA
9. MARKO NASTRAN, SELCA 32, SELCA
* pokojna
KRAJEVNA SKUPNOST SORICA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1. FRANC KEJŽAR 164
2. LUCIJA GOLJA 94
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3. JANA EGART 92
4. PRIMOŽ PINTAR 157
5. JANEZ ŠUBIC 111
6. TOMAŽ ČUFER 82
7. JOŽICA GROHAR 133
8. SIMON FAJFAR 77
9. MATJAŽ ČEMAŽAR 173
10. JANEZ JENSTERLE 141
11. PETER ČUFER 62
12. ANA GOLJA 48
13. DARKO GARTNER 96
14. ANJA ČUFAR 39
Člani sveta Krajevne skupnosti Sorica, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so:
1. MATJAŽ ČEMAŽAR, ZG. SORICA 74, SORICA
2. FRANC KEJŽAR, ZG. SORICA 73, SORICA
3. PRIMOŽ PINTAR, SP. SORICA 8, SORICA
4. JANEZ JENSTERLE, SP. DANJE 15, SORICA
5. JOŽICA GROHAR, ZG. SORICA 15, SORICA
6. JANEZ ŠUBIC, SP. SORICA 4, SORICA
7. DARKO GARTNER, ZG. SORICA 52, SORICA
KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNIKI
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1. MARTIN PINTAR 140
VOLILNA ENOTA 2
1. MIRAN BENEDIČIČ 229
VOLILNA ENOTA 3
1. KARLO JURIĆ 328
2. VANJA HABJAN 449
VOLILNA ENOTA 4
1. JANJA KALAN MARKELJ 199
2. VILJEM RANT 211
VOLILNA ENOTA 5
1. STANISLAV HAJDINJAK 78
VOLILNA ENOTA 6
1. JANEZ RANT, ml. 74
2. VILKO KAVČIČ 106
VOLILNA ENOTA 7
1. JURIJ DEMŠAR 114
VOLILNA ENOTA 8
1. FRANC JELENC 43
2. JANEZ ŠUŠTAR 20
VOLILNA ENOTA 9
1. FRANC KAVČIČ 84
Člani sveta Krajevne skupnosti Železniki, izvoljeni na
volitvah 22. oktobra 2006, so:
1. MARTIN PINTAR, NA PLAVŽU 66, ŽELEZNIKI
2. MIRAN BENEDIČIČ, RACOVNIK 53, ŽELEZNIKI
3. VANJA HABJAN, DAŠNICA 159, ŽELEZNIKI
4. KARLO JURIĆ, NA KRESU 14, ŽELEZNIKI
5. VILJEM RANT, ČEŠNJICA 12b, ŽELEZNIKI
6. JANJA KALAN, MARKELJ LOG 77, ŽELEZNIKI
7. STANISLAV HAJDINJAK, STUDENO 35, ŽELEZNIKI
8. VILKO KAVČIČ, ZALI LOG 6b, ŽELEZNIKI
9. JURIJ DEMŠAR, MARTINJ VRH 37, ŽELEZNIKI
10. FRANC JELENC, SMOLEVA 1, ŽELEZNIKI
11. FRANC KAVČIČ, PODLONK 1, ŽELEZNIKI
Št. OVK-P/2006
Železniki, dne 26. oktobra 2006
Občinska volilna komisija Občine Železniki
Češnjica 48, 4228 Železniki
Predsednica OVK
Občine Železniki
Klavdija Ana Magič l.r.
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Št.

ŽETALE
5232.

Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine
Žetale na volitvah 22. 10. 2006

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB 2 in 70/06 – odločba US) izdaja
Občinska volilna komisija Občine Žetale

Ime in priimek kandidata
1. Anton Butolen

Prejeto število glasov
600

%
100

Skupni rezultat udeležbe v Občini Žetale na volitvah
dne 22. 10. 2006
– skupaj število volivcev z območja občine: 1174
– skupaj glasovalo: 703
–% udeležbe v občini: 59,88%.
Št. 041-0006/2006
Žetale, dne 25. oktobra 2006
Predsednica OVK
Helena Kolar l.r.

5233.

Poročilo o izidu glasovanja za člane
Občinskega sveta Občine Žetale na volitvah
22. 10. 2006

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB 2 in 70/06 – odločba US) izdaja
Občinska volilna komisija Občine Žetale

POROČILO
o izidu glasovanja za člane Občinskega sveta
Občine Žetale na volitvah 22. 10. 2006
Občinska volilna komisija Občine Žetale je na seji dne
25. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
pri ugotavljanju izida glasovanja za člane občinskega sveta
ugotovila rezultate glasovanja:
– število oddanih glasovnic: 705
– neveljavnih glasovnic: 12
– veljavnih glasovnic: 693
V Občinski svet Občine Žetale so bili izvoljeni:
Ime in priimek kandidata
1. Stanko Skledar
2. Janez Vogrinc
3. Anton Furman
4. Franc Vogrinc
5. Petra Plajnšek
6. Janez Vodušek
7. Izidor Štajnberger

Volilna enota
1
1
1
1
1
1
1

Prejeti glasovi
262
254
244
243
240
239
233

Stran

13017

Skupni rezultat udeležbe v Občini Žetale na volitvah za
člane občinskega sveta dne 22. 10. 2006.
– skupaj število volivcev z območja občine: 1174
– skupaj glasovalo: 705
– % udeležba v občini: 60,05.
Št. 041-0006/2006
Žetale, dne 25. oktobra 2006

POROČILO
o izidu glasovanja za župana Občine Žetale na
volitvah 22. 10. 2006
Občinska volilna komisija Občine Žetale je na seji dne,
25. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Žetale ugotovila rezultate glasovanja za volitve župana Občine
Žetale naslednje rezultate glasovanja:
– oddanih glasovnic: 703
– neveljavnih glasovnic: 103
– veljavnih glasovnic: 600
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Predsednik OVK
Občine Žetale
Helena Kolar l.r.

ŽIROVNICA
5234.

Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Žirovnica

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Žirovnica
Občinska volilna komisija Občine Žirovnica je na podlagi
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
22/06 – UPB2) na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
o izidu glasovanja za župana dne 12. 11. 2006 na 9. seji dne
13. 11. 2006 ugotovila izid glasovanja:
I.
V drugem krogu volitev 12. novembra 2006 je imelo
pravico glasovati 3.544 volivcev, od tega je glasovalo 1705
volivcev, kar je 48,11%.
II.
Na voliščih dne 12. novembra 2006 in na predčasnem
glasovanju (7. 11., 8. 11. in 9. 11. 2006) je glasovnice oddalo
1705 volivcev. Neveljavnih je bilo 20 glasovnic. Veljavnih je
bilo 1685 glasovnic.
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
1. Leopold Pogačar 1248 glasov ali 74,07%
2. Franc Pfajfar 437 glasov ali 25,93%.
III.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil za župana Občine Žirovnica izvoljen Leopold Pogačar, roj. 12. 6.
1966, stanujoč Breg 12, 4274 Žirovnica, ki je dobil večino
veljavnih glasov.
Št. 041-0001/2006
Žirovnica, dne 13. novembra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine
Žirovnica
Simona Ferjan l.r.
Člani komisije:
Dušan Rajgelj, namestnik predsednice, l.r.
Anjuška Urbas l.r.
Marija Mrak l.r.
Ernest Zupan l.r.
Janislav Gregorič l.r.
Damjana Frelih l.r.

Stran

13018 /

Št.
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POPRAVKI

5235.

Popravek Poročila o izidu volitev članov
Občinskega sveta Občine Grad

Popravek
V Poročilu o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Grad, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 115-4929/06
z dne 10. 11. 2006, se v II. točki v tabeli za 3. volilno enoto
število glasov za 3. in 4. kandidata popravi tako, da se pravilno glasi:
»3. Marjan GYERGYEK
68 glasov ali 36,96%
4. Štefan BERNJAK
80 glasov ali 43,48%«.
Št. 040-1048/06-ObVK
Grad, dne 20. novembra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Grad
Romana Gajšek, univ. dipl. prav., l.r.

5236.

Popravek Odloka o občinskem lokacijskem
načrtu za območje D-Š v Rogatcu

Popravek
V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za območje D-Š v Rogatcu, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 95-4089/06), se četrti odstavek 23. člena pravilno glasi:
»Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odsto
panja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim
načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih

Uradni list Republike Slovenije
razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometnotehničnega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika, s
katerim pa se ne smejo poslabšati urbanistično arhitektonska
zasnova, prostorske in okoljske razmere.«
Št. 0071-6/2006-2
Rogatec, dne 20. novembra 2006
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

5237.

Popravek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za podeželje v Občini Jesenice za
Občino Žirovnica

Popravek
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 71-3209/05 z dne 28. 7. 2005, se v grafičnem delu:
– popravi grafika na listu Radovljica št. 11 tako, da se
oznaka varovanega roba naselja na vzhodni strani naselja
Breg prestavi iz notranjosti zazidljivega območja na zunanji,
vzhodni rob zazidljivega območja, kjer dejansko poteka meja
poselitve,
– na listu Radovljica št. 22 zamenja oznaka območja
urejanja »J6/S9-e« na zemljišču s parc. št. 1168/64 z oznako
»J6/S9-p« in na zemljiščih, kjer je bila do sedaj ta oznaka,
vstavi oznaka »J6/S9-e«.
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.
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VSEBINA
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5173. Ukaz o povišanju v čin generalmajorja
12917
5174. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Zvezi NATO v Bruslju
12917

VLADA

5175. Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije

5176. Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v
zemljiški kataster in kataster stavb

12918
12931

5177. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES)

5178.
5179.
5180.

5181.

št. 1895/2005 o omejitvi uporabe nekaterih epoksi
derivatov v materialih in izdelkih, namenjenih za
stik z živili
Uredba o določitvi pogojev in obsega dela plače
za plačilo povečanega obsega dela v javnem
sektorju
Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o
žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in
svincu v zunanjem zraku
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na
podlagi Programa priprave državnega lokacijskega
načrta za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice
na odseku Mengeš–Žeje
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, sestavi,
organizaciji in nalogah medresorske skupine za
informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in
kohezijskem skladu

12933

ne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti
in Tarifne priloge k tej kolektivni pogodbi
12990
5200. Odpoved Kolektivne pogodbe za cestni potniški
promet Slovenije
12990

OBČINE
5201. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
12991
5202. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
12991

ČRNOMELJ
5203. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega loka-

12934

cijskega načrta Podcenter za ravnanje z odpadki
in deponija inertnih odpadkov Vranoviči
12991

DOBREPOLJE
5204. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobre12935

polje

12935

Kostanjevica na Krki

5206. Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega
sveta Občine Kostanjevica na Krki

znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil
12956
5185. Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic
prosilcem za azil
12957
5186. Sklep o objavi višine usklajene izhodiščne plače
za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred
in o objavi usklajene plačne lestvice iz priloge 1
ZSPJS, ki se uporabljata od 1. januarja 2007
dalje
12971

12972

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

5188. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2006
12972
5189. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za
odmero dodatnih pravic
12973
5190. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
12973
5191. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske
pokojnine
12973
5192. Sklep o znesku državne pokojnine
12974
5193. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo 12974
5238. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
12974
5194. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
12975
5195. Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov
12975
5196. Sklep o začasni oprostitvi plačevanja letnega nadomestila za nadzor
12976

12992
12993

LENDAVA
5207. Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih

skupnosti Občine Lendava na naknadnih volitvah
12. novembra 2006
12994

LOG - DRAGOMER
5208. Statutarni sklep

12995

MAKOLE
5209. Statutarni sklep
12995
5210. Začasni poslovnik Občinskega sveta Občine Makole
12996

MOKRONOG - TREBELNO
5211. Statutarni sklep

BANKA SLOVENIJE

12992

KOSTANJEVICA NA KRKI
5205. Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine

5182. Pravilnik o evidenci subjektov
12935
5183. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev
12936
5184. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaščitnem

iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5199. Odpoved Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačil-

CELJE
12933

MINISTRSTVA

5187. Sklep o spremembah Sklepa o ocenjevanju izgub

5197. Poročilo o gibanju plač za september 2006
12976
5198. Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest
12976

12996

NOVO MESTO
5212. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine
Novo mesto

12997

5213. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta

Mestne občine Novo mesto – predstavnika romske
skupnosti
12997

PREBOLD
5214. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga
Strategije prostorskega razvoja Občine Prebold

12998

REČICA OB SAVINJI
5215. Začasni statutarni ureditveni sklepi

12998

ROGAŠOVCI
5216. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Rogašovci

12998

SEVNICA
5217. Razpisujem nadomestne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Primož

12999

Stran

13020 /

Št.

121 / 24. 11. 2006

Uradni list Republike Slovenije

STRAŽA
5218. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Straža

12999

ŠENTRUPERT
5219. Statutarni sklep

13000

ŠMARJEŠKE TOPLICE
5220. Poročilo o izidu volitev župana Občine Šmarješke
Toplice

13000

ŠMARTNO PRI LITIJI
5221. Rezultati glasovanja volitev župana Občine Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah 12. 11. 2006

5222. Rezultati glasovanja v Občini Šmartno pri Litiji na
lokalnih volitvah dne 22. 10. 2006

13001
13001

TURNIŠČE
5223. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Turnišče

13002

VELIKA POLANA
5224. Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Velika Polana

5225. Poročilo o izidu glasovanja za člane Občinskega
sveta Občine Velika Polana

13006
13007

VIPAVA
5226. Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Občine Vipava 12. novembra 2006

5227. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

13007
13007

VRHNIKA
5228. Program priprave za občinski lokacijski načrt za del
območja I. faze Industrijske cone na Vrhniki

5229. Sprememba Programa priprave za občinski lokacijski načrt za trgovino z živili Hofer na Vrhniki

13008
13011

ZREČE
5230. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Zreče

13011

ŽELEZNIKI
5231. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 v Občini Železniki

13012

ŽETALE
5232. Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Žetale na volitvah 22. 10. 2006

5233. Poročilo o izidu glasovanja za člane občinskega
sveta Občine Žetale na volitvah 22. 10. 2006

13017
13017

ŽIROVNICA
5234. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žirovnica 13017

POPRAVKI
5235. Popravek Poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Grad

5236. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
za območje D-Š v Rogatcu

13018
13018

5237. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
13018
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