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Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o občinskem redarstvu
(ZORed)
Razglašam Zakon o občinskem redarstvu (ZORed), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 2006.
Št. 001-22-202/06
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O OBČINSKEM REDARSTVU (ZORed)
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon ureja uresničevanje pristojnosti občine za
ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega področja in
nalog občinskega redarstva.
(2) Zakon določa pogoje za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva, pooblastila, uniformo,
označbe in opremo občinskih redarjev ter vsebino in način
vodenja evidenc.
I. OBČINSKO REDARSTVO
2. člen
(ustanovitev)
(1) Mestna občina ustanovi mestno redarstvo, občina
pa lahko ustanovi občinsko redarstvo (v nadaljnjem besedilu:
občinsko redarstvo) z odlokom, ki ga na predlog županje ali
župana (v nadaljnjem besedilu: župan) sprejme občinski svet.
(2) Dve ali več občin lahko z odlokom, ki ga na predlog
župana v enakem besedilu sprejmejo njihovi občinski sveti,

ustanovi medobčinsko redarstvo kot organ skupne občinske
uprave.
(3) Če občina ne ustanovi občinskega redarstva ali medobčinskega redarstva, določi z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, da naloge občinskega redarstva opravlja občinski redar ali občinska redarka (v nadaljnjem
besedilu: občinski redar).
3. člen
(delovno področje in naloge občinskega redarstva)
(1) Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis.
(2) V okviru in v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka in
z občinskim programom varnosti iz 6. člena tega zakona skrbi
občinsko redarstvo za javno varnost in javni red na območju
občine in je pristojno:
– nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
– varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah
zunaj naselij,
– skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
– varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,
– vzdrževati javni red in mir.
4. člen
(prekrškovni organ)
(1) Občinsko redarstvo je občinski prekrškovni organ.
(2) Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ občin
ustanoviteljic.
(3) Občina, ki ne ustanovi občinskega redarstva v skladu
s prvim ali drugim odstavkom 2. člena tega zakona, določi z
odlokom občinski prekrškovni organ, pooblaščen za odločanje
o prekrških z delovnega področja občinskega redarstva.
5. člen
(opravljanje nalog občinskega redarstva)
(1) Naloge občinskega redarstva kot pooblaščene uradne
osebe opravljajo vodja občinskega redarstva ali vodja medobčinskega redarstva ter občinski redarji.
(2) Vodjo občinskega redarstva imenuje in razrešuje župan, vodjo medobčinskega redarstva pa imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic soglasno.
(3) Vodja občinskega redarstva odloča o zadevah iz pristojnosti občinskega redarstva, organizira in koordinira delo po-
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oblaščenih uradnih oseb ter v okviru svojih pooblastil odgovarja
za zakonitost in strokovnost dela občinskega redarstva.
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posredno odvisno uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti
občinskega redarstva in jih mora kdo storiti ali opustiti zaradi
zagotovitve teh nalog.

II. PROGRAM VARNOSTI

12. člen

6. člen

(ugotavljanje istovetnosti)

(občinski program varnosti)
(1) Občinski svet na predlog župana sprejme občinski program varnosti, s katerim na podlagi ocene varnostnih razmer
v občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog občinskega
redarstva.
(2) Dve ali več občin lahko sprejme skupen občinski
program varnosti.
(3) Občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje
občinskega programa varnosti.
(4) Sredstva za izvajanje občinskega programa varnosti
se zagotovijo v proračunu občine.
7. člen
(usklajevanje programov)
(1) Občinski program varnosti se pred sprejemom uskladi
s predpisi, programskimi dokumenti ministrstva, pristojnega
za notranje zadeve, in policije na področju javne varnosti ter s
potrebami varnosti v občini.
(2) Za uskladitev programov iz prejšnjega odstavka ter za
zagotovitev rednega medsebojnega sodelovanja občinskega
redarstva in policije skrbijo župan in vodja organizacijske enote
policije, pristojne za območje občine.
8. člen
(zagotavljanje strokovne pomoči)
Strokovno pomoč pri pripravi in izvajanju občinskega programa varnosti daje ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

(1) Občinski redar ugotavlja istovetnost osebe, ki s svojim
obnašanjem in ravnanjem na določenem kraju ali ob določenem času vzbuja sum, da bo ogrozila varnost ljudi ali premoženje, izvršuje ali je izvršila prekršek ali kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
(2) Istovetnost ugotavlja občinski redar tako, da od osebe
zahteva na vpogled osebno izkaznico ali drugo veljavno listino,
opremljeno s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, tujo potno
listino ali drugo javno listino, opremljeno s fotografijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti istovetnost.
(3) Istovetnost lahko občinski redar ugotovi tudi na podlagi
drugih dokumentov, ki vsebujejo podatke o osebi, ali ob pomoči
drugih, ki osebo poznajo.
(4) Osebo, katere istovetnost ugotavlja, je občinski redar
dolžan seznaniti z razlogi za ugotavljanje istovetnosti.
(5) Če občinski redar ne more ugotoviti istovetnosti osebe, jo zadrži in obvesti policijo, ki mora prevzeti nadaljevanje
identifikacijskega postopka.
13. člen
(zadržanje storilca na kraju kaznivega dejanja
ali prekrška)
(1) Občinski redar sme na kraju dogodka zadržati storilca
prekrška in osebo, zaloteno pri kaznivem dejanju, katerega
storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog.
(2) Zadržanje iz petega odstavka prejšnjega člena in
prejšnjega odstavka sme trajati do prihoda policistov, vendar
najdlje eno uro.

9. člen

14. člen

(sodelovanje redarjev in policistov)

(uporaba prisilnih sredstev)

(1) Pri opravljanju nalog in pooblastil občinski redarji
sodelujejo s policisti.
(2) Če občinski redarji opravljajo naloge, ki jih določa
zakon, skupaj s policisti, so dolžni ravnati po navodilu policista
oziroma vodje policijske enote.

(1) Občinski redar sme uporabiti fizično silo in plinski razpršilec samo v primeru, če drugače ne more od sebe ali koga
drugega odvrniti istočasnega protipravnega napada.
(2) Sredstva za vklepanje in vezanje sme občinski redar
uporabiti zoper osebo, ki jo sme v skladu s tem zakonom zadržati, če se upira zadržanju ali želi pobegniti.

III. POOBLASTILA OBČINSKEGA REDARJA
10. člen
(vrste pooblastil)
(1) Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja
pooblastila:
– opozorilo;
– ustna odredba;
– ugotavljanje istovetnosti;
– varnostni pregled osebe;
– zaseg predmetov;
– zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja;
– uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje
in plinskega razpršilca (v nadaljnjem besedilu: prisilna sredstva).
(2) Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za izvajanje pooblastil opozorila, varnostnega pregleda, zasega
predmetov in uporabo prisilnih sredstev uporabljajo določbe
Zakona o policiji in podzakonskih predpisov, ki urejajo načela
in način uporabe istovrstnih pooblastil policistov.
11. člen
(ustna odredba)
Z ustno odredbo občinski redar daje obvezna navodila
in prepovedi, odreja ukrepe in dejavnosti, od katerih je ne-

15. člen
(obveščanje o kaznivem dejanju)
Če občinski redar ugotovi, da se pripravlja, izvršuje ali je
izvršeno kaznivo dejanje, za katerega se storilec preganja po
uradni dolžnosti ali na predlog, je dolžan v skladu z določbami
zakona, ki ureja kazenski postopek, obvestiti policijo.
16. člen
(obveščanje o zadržanju in uporabi prisilnih sredstev)
(1) O zadržanju osebe in uporabi prisilnih sredstev je občinski redar dolžan napisati poročilo in ga predložiti v pregled
vodji občinskega redarstva oziroma svojemu nadrejenemu ali
osebi, ki jo ta pooblasti.
(2) Če je oseba pri zadržanju in uporabi prisilnih sredstev
telesno poškodovana, je občinski redar dolžan zagotoviti, da v
najkrajšem možnem času dobi ustrezno medicinsko pomoč.
(3) Če je osebi med postopkom povzročena telesna poškodba ali smrt, je dolžan vodja občinskega redarstva nemudoma obvestiti župana občine, kjer je sedež občinskega
redarstva.
(4) V obvestilu iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni podatki o osebi, razlogu, času in kraju zadržanja, uporabi
prisilnega sredstva, vrsti uporabljenega prisilnega sredstva ter
drugih okoliščinah in dejstvih, pomembnih za oceno zakonitosti
in strokovnosti ravnanja občinskega redarja.

Uradni list Republike Slovenije
17. člen
(ocena uporabe prisilnih sredstev)
(1) Župan oziroma župani občin ustanoviteljic imenujejo
neodvisno, največ petčlansko, komisijo za oceno zakonitosti in
strokovnosti ravnanja občinskega redarstva (v nadaljnjem besedilu: komisija). V komisiji mora biti direktor občinske uprave,
v primeru medobčinskega redarstva pa direktor občinske uprave s sedežem medobčinskega redarstva, predstavnik policije
in predstavniki nevladnih organizacij, zainteresiranih za nadzor
nad varstvom človekovih pravic in svoboščin.
(2) Vodja občinskega redarstva mora na podlagi poročila
iz prvega odstavka prejšnjega člena oceniti, ali je bilo ravnanje
občinskega redarja zakonito in strokovno. Ob ugotovljenih kršitvah je dolžan sprožiti postopek za ugotavljanje odgovornosti.
(3) V primeru, da je bila osebi pri uporabi prisilnih sredstev povzročena telesna poškodba ali smrt, ali je bilo prisilno
sredstvo uporabljeno proti več kot trem osebam, oceno ravnanja občinskega redarja opravi komisija. Sejo komisije skliče
župan.
(4) Komisija obravnava pritožbe zoper delo občinskega
redarstva in lahko obravnava tudi druge primere uporabe prisilnih sredstev v postopkih občinskega redarstva, kadar oceni,
da je to potrebno. K sodelovanju lahko povabi tudi druge
strokovnjake, če meni, da je njihovo sodelovanje pomembno
za odločitev v konkretnem primeru. Komisija svoje poslovanje
natančneje uredi s poslovnikom.
(5) V primeru medobčinskega redarstva je za imenovanje
komisije pristojen župan občine, v kateri je sedež medobčinskega redarstva.
18. člen
(postopek komisije za oceno uporabe prisilnih sredstev)
(1) Komisija iz prejšnjega člena zbere potrebna obvestila
in dokaze o okoliščinah, dejstvih in razlogih uporabe prisilnih
sredstev. V zvezi s tem lahko od občinske uprave in policije zahteva potrebno pomoč in sodelovanje. Pri svojem delu
smiselno uporablja določbe zakona o splošnem upravnem
postopku.
(2) O zbranih obvestilih, dokazih in ugotovitvah komisija
najkasneje v 30 dneh od dneva imenovanja sestavi zapisnik,
v katerem poda tudi mnenje, ali je bilo ravnanje občinskega
redarja v skladu s predpisi, strokovno in sorazmerno.
(3) Če komisija ugotovi znake kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog,
zlorabe človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugih
kršitev, za katere so z zakonom določene sankcije, obvesti o
tem pristojni organ.
19. člen
(odločanje o pritožbah)
(1) Posameznik, ki meni, da so mu bile z dejanjem ali
opustitvijo dejanja občinskega redarja kršene njegove pravice
ali svoboščine, se lahko v 30 dneh pritoži županu.
(2) Župan mora pritožbo iz prejšnjega odstavka proučiti
in o svojih ugotovitvah in ukrepih v 30 dneh pisno obvestiti
pritožnika.
(3) O disciplinskih kršitvah občinskega redarja se odloča
v disciplinskem postopku v skladu z zakonom, ki ureja položaj
javnih uslužbencev.
IV. POGOJI ZA OPRAVLJANJE NALOG POOBLAŠČENIH
URADNIH OSEB OBČINSKEGA REDARSTVA
20. člen
(pogoji za opravljanje nalog)
(1) Pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene z zakonom, ki ureja
sistem javnih uslužbencev, opraviti predpisan preizkus znanja
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za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter preizkus
znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja.
(2) Kandidat za vodjo občinskega redarstva mora imeti
najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe, za občinskega redarja pa najmanj srednjo
splošno ali srednjo strokovno izobrazbo.
(3) Za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga iz
pristojnosti občinskega redarstva je pooblaščen občinski redar,
za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekrških pa je lahko
pooblaščena uradna oseba, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe.
21. člen
(strokovno usposabljanje in preizkus znanja)
(1) Usposobljenost pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva za opravljanje nalog občinskega redarstva,
uporabo pooblastil, določenih z zakonom, ter za ravnanje z
napravami in tehničnimi sredstvi se zagotavlja s strokovnim
usposabljanjem in obdobnim izpopolnjevanjem ter preizkusom
znanja.
(2) Program in čas strokovnega usposabljanja ter način
opravljanja preizkusa znanja za opravljanje nalog občinskega
redarstva, program in način obdobnega izpopolnjevanja ter
vsebino in način vodenja evidence usposabljanja in izpopolnjevanja, opravljenih preizkusov in izdanih potrdil o usposobljenosti, predpiše minister, pristojen za notranje zadeve. Minister,
pristojen za notranje zadeve, imenuje komisijo za opravljanje
preizkusov znanja.
(3) Strokovno usposabljanje občinskih redarjev in preizkusi znanja iz prejšnjega odstavka so strošek občine. Sredstva
za izvedbo strokovnega usposabljanja občinskih redarjev za
uporabo pooblastil iz 10. člena tega zakona zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
22. člen
(občinski redar – pripravnik)
(1) Dokler občinski redar ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja, je občinski redar – pripravnik in ne
sme samostojno opravljati nalog občinskega redarja.
(2) Občinski redar – pripravnik mora opraviti preizkus
znanja najkasneje eno leto po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi
v občini.
23. člen
(plača občinskega redarja)
Pooblastila občinskega redarja iz 10. člena tega zakona
se upoštevajo pri določitvi plače občinskega redarja v skladu s
predpisi, ki urejajo plače javnih uslužbencev.

V. UNIFORMA, OZNAČBE IN OPREMA
24. člen
(enotna uniforma in označbe)
(1) Občinski redar ima med opravljanjem nalog pravico in
dolžnost nositi službeno uniformo občinskih redarjev. Uniforma
občinskih redarjev je v vseh občinah enotna.
(2) Označba občinskega redarstva je simbol na enotni
uniformi in vozilih, ki ga sestavlja ime občinskega redarstva
z imenom občine, lahko pa tudi grb občine ali ime medobčinskega redarstva, ter označbe nazivov in položajne označbe
pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva na enotni
uniformi.
(3) Enotno uniformo občinskega redarja, obliko in vsebino
označb, ki jih uporablja občinsko redarstvo ali medobčinsko
redarstvo, ter način njihove uporabe predpiše minister, pristojen
za lokalno samoupravo.
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25. člen

(zaščita uniforme in označb)
Državni organi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, društva ter druge pravne in fizične osebe ne
smejo reproducirati ali uporabljati uniforme in označb, ki so po
barvi, kroju, označbah nazivov in položajnih označbah enake
ali podobne uniformi in označbam občinskega redarstva, ter
reproducirati in uporabljati v prometu vozil, ki so označena
enako kot vozila občinskega redarstva.
26. člen
(službena izkaznica)
(1) Pooblaščena uradna oseba občinskega redarstva ima
službeno izkaznico, ki jo mora imeti pri sebi med opravljanjem
svojega dela na terenu in jo mora na zahtevo posameznika,
zoper katerega vodi postopek za prekršek, pokazati.
(2) Službena izkaznica mora vsebovati naziv pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva, njene identifikacijske
podatke in pooblastila.
(3) Službeno izkaznico izda župan oziroma župan občine,
v katerem je sedež medobčinskega redarstva, pooblaščeni
uradni osebi občinskega redarstva ob imenovanju v naziv.
Pooblaščena uradna oseba mora službeno izkaznico izročiti
županu oziroma županu občine, v katerem je sedež medobčinskega redarstva, če ji preneha delovno razmerje v občinskem
redarstvu.
(4) Minister, pristojen za lokalno samoupravo, predpiše
barvo, obliko, sestavne dele, obrazce službenih izkaznic ter
besedilo pooblastil pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva.
27. člen
(oprema)
(1) Občinski redar ima med opravljanjem nalog pravico
in dolžnost imeti pri sebi opremo, ki jo potrebuje za opravljanje
nalog.
(2) Opremo občinskega redarja in način uporabe opreme
predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
VI. EVIDENCE OBČINSKEGA REDARSTVA
28. člen
(evidence po zakonu, ki ureja prekrške)
Občinsko redarstvo vodi evidence prekrškovnega organa
v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
29. člen
(dostop do podatkov iz evidenc)
Občina je za potrebe izvrševanja nadzora nad izvajanjem
tega zakona dolžna omogočiti brezplačen vpogled, prepis,
kopiranje ali izpis evidenc iz prejšnjega člena.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA
30. člen
(pristojnost državnih organov)
(1) Nadzorstvo nad zakonitostjo dela občinskih organov,
občinskih uprav in občinskih redarstev pri izvrševanju tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(2) Nadzorstvo nad zakonitostjo izvrševanja posameznih
pooblastil občinskih redarstev in organ, pristojen za nadzor,
določa zakon, s katerim so ta pooblastila določena.
(3) Za prekrške, določene s tem zakonom, je pristojna
inšpekcija za notranje zadeve.
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31. člen
(pristojnost občinskih organov)
Za nadzorstvo nad izvrševanjem nalog občinskega redarstva, določenih z občinskimi predpisi, je pristojen župan.
VIII. KAZENSKA DOLOČBA
32. člen
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 25. členom tega zakona, se kaznuje za prekršek z globo 2.000 eurov.
(2) Odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo
samostojnega podjetnika posameznika in odgovorno osebo
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, iz prejšnjega
odstavka se kaznuje z globo 500 eurov.
(3) Fizično osebo, ki ravna v nasprotju s 25. členom tega
zakona, se kaznuje z globo 500 eurov.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(rok za izdajo predpisov)
(1) Predpise iz drugega odstavka 21. člena, tretjega
odstavka 24. člena, četrtega odstavka 26. člena in drugega
odstavka 27. člena izda pristojni minister v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka veljata
Pravilnik o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih
delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 103/05) in
Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja
(Uradni list RS, št. 103/05).
34. člen
(rok za izpolnitev pogojev za opravljanje nalog)
Javni uslužbenci, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo naloge v občinskih redarstvih, morajo opraviti preizkus
znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva, določen s
tem zakonom, najkasneje v enem letu od uveljavitve predpisa
iz drugega odstavka 21. člena tega zakona.
35. člen
(obveznost občin)
(1) Občine morajo sprejeti ali uskladiti odloke, s katerimi
so ustanovljena občinska redarstva, s tem zakonom v enem
letu po njegovi uveljavitvi.
(2) Občine morajo sprejeti občinski program varnosti iz
6. člena tega zakona v dveh letih po uveljavitvi tega zakona.
Do sprejema programa varnosti iz 6. člena tega zakona opravlja vse z zakonom določene naloge in pooblastila občinskega
redarja policija.
36. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati četrti,
peti, šesti in sedmi odstavek 14. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno
besedilo).
37. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 212-03/04-5/2
Ljubljana, dne 18. decembra 2006
EPA 1013-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o odpravljanju posledic dela z azbestom
(ZOPDA-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o odpravljanju posledic dela
z azbestom (ZOPDA-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA-A), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. decembra
2006.
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ODPRAVLJANJU POSLEDIC DELA
Z AZBESTOM (ZOPDA-A)
1. člen
V Zakonu o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 38/06) se v 2. členu doda tretji odstavek, ki se
glasi:
"(3) Do pravic po tem zakonu so upravičene tudi osebe s
stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so zbolele za mezoteliomom zaradi izpostavljenosti azbestu na ozemlju Republike
Slovenije.".
2. člen
V 4. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: "(bolezni
zaradi izpostavljenosti azbestu)".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Interdisciplinarna skupina iz 9. člena tega zakona
ugotovi vzročno zvezo med izpostavljenostjo azbestu na ozemlju Republike Slovenije in nastankom mezotelioma.".
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Pravico do izplačila odškodnine v pavšalnem znesku
(v nadaljnjem besedilu: odškodnina) po tem zakonu pridobijo
osebe iz prvega in tretjega odstavka 2. člena tega zakona, pri
katerih se ugotovi bolezen zaradi izpostavljenosti azbestu v
skladu s tem zakonom.".
4. člen
V 9. členu se črta beseda "poklicne".
5. člen
Prvi odstavek 10. člena se dopolni tako, da se glasi:
"(1) Oseba, pri kateri je bila verificirana poklicna bolezen
zaradi izpostavljenosti azbestu v skladu s tem zakonom, ali
oseba, upravičena na podlagi 2. člena tega zakona, vloži zahtevo za priznanje odškodnine pri medresorski komisiji.".
6. člen
V 12. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: "(plačilo stroškov ugotavljanja bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu)".
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V prvem in drugem odstavku 12. člena se črta beseda
"poklicne".
7. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta beseda "poklicne".
8. člen
V 16. členu se črtata besedi "poklicnih".
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2007.
Št. 411-05/96-17/31
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EPA 884-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Št. 001-22-188/06
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

139 / 29. 12. 2006 /

6042.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih
pravicah (ZASP-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. decembra 2006.
Št. 001-22-199/06
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH
(ZASP-D)
1. člen
V Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS,
št. 44/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku
37. člena beseda "primernega" nadomesti z besedo "pravičnega".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Za namen tega zakona se kot uvoz šteje sprostitev
blaga v prost promet v skladu s carinskimi predpisi Evropske
skupnosti ter vsak vnos na ozemlje Republike Slovenije iz
drugih držav članic Evropske unije.".
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
2. člen
V 38. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Zavezanci iz prvega odstavka tega člena niso zavezanci nadomestila za tiste naprave oziroma nosilce, ki jih prvič
prodajo ali uvozijo za:
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1. komercialno reproduciranje avtorskih del, pri katerem
je treba pridobiti dovoljenje imetnikov pravic, ali
2. reproduciranje avtorskih del v korist invalidnih oseb, če
je neposredno povezano z njihovo invalidnostjo.".
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedama "kolektivne organizacije" doda besedilo
"ob koncu vsakega četrtletja" ter doda nov drugi stavek, ki se
glasi: "Pridobljene podatke lahko kolektivna organizacija uporabi le za namen, za katerega so bili dani, in jih nepooblaščenim
osebam ne sme razkriti.".
3. člen
Tretji odstavek 39. člena se črta.
4. člen
V prvem odstavku 149. člena se v 1. točki beseda "ali"
nadomesti z vejico, v 2. točki pa se pika nadomesti z besedo
"ali" ter doda nova 3. točka, ki se glasi:
"3. je za isto vrsto avtorskih del in za iste pravice že
izdano dovoljenje za kolektivno upravljanje avtorskih pravic
drugi kolektivni organizaciji, razen če pravna oseba izkaže, da
bi lahko zagotovila učinkovitejše in gospodarnejše upravljanje
avtorskih pravic in da bi na podlagi pogodb z avtorji upravljala
obsežnejši repertoar varovanih del kakor obstoječa kolektivna
organizacija. Z izdajo dovoljenja novi kolektivni organizaciji
dotedanji dovoljenje preneha veljati.".
5. člen
155. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Kolektivna organizacija mora vsakomur omogočiti vpogled v repertoar avtorskih del in na zahtevo vsakogar dati
podatke, pod kakšnimi pogoji upravlja pravice avtorja na določenih delih.".
6. člen
156. in 157. člen se spremenita tako, da se glasita:
"Tarifa
156. člen
(1) S tarifo za uporabo avtorskih del se določita višina in
način izračunavanja avtorskega honorarja ali nadomestila, ki
ga mora posamezni uporabnik plačati kolektivni organizaciji
za uporabo avtorskega dela iz repertoarja kolektivne organizacije.
(2) Tarifa se določi s skupnim sporazumom med kolektivno organizacijo in reprezentativnim združenjem uporabnikov
ali, če to ni mogoče, z odločbo Sveta za avtorsko pravo (v
nadaljnjem besedilu: Svet). Do drugačne pravnomočne odločbe Sveta se šteje, da so tarife, določene z veljavnim skupnim
sporazumom, primerne.
(3) Pri določanju primerne tarife se upoštevajo zlasti:
1. celotni bruto prihodek, ki se doseže z uporabo avtorskega dela, ali, če to ni mogoče, celotni bruto stroški, povezani
s to uporabo;
2. pomen avtorskega dela za dejavnost uporabnika;
3. razmerje med varovanimi in nevarovanimi avtorskimi
deli, ki so uporabljena;
4. razmerje med pravicami, ki se upravljajo kolektivno ali
individualno;
5. posebna zahtevnost kolektivnega upravljanja pravic
zaradi določene uporabe avtorskih del;
6. primerljivost predlagane tarife s tarifami istovrstnih kolektivnih organizacij v drugih, predvsem sosednjih, državah
Evropske skupnosti, ob upoštevanju bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči.
(4) Če za neko vrsto uporabe avtorskih del tarifa še ni bila
določena, lahko kolektivna organizacija sama, ob upoštevanju določb prejšnjega odstavka, določi začasno tarifo, ki velja do določitve tarife po drugem odstavku tega člena. Kolektivna organizacija
objavi začasno tarifo v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Skupni sporazum
157. člen
(1) Skupni sporazum v pisni obliki skleneta kolektivna organizacija in reprezentativno združenje uporabnikov avtorskih
del iz repertoarja kolektivne organizacije. Reprezentativna so
tista združenja uporabnikov, ki predstavljajo večino uporabnikov na področju neke dejavnosti glede na njihovo število ali če
jim drug zakon priznava reprezentativnost.
(2) Skupni sporazum lahko skleneta tudi kolektivna organizacija in posamezni uporabnik avtorskih del iz njenega repertoarja, če je zaradi narave svoje dejavnosti edini, ki opravlja to
dejavnost. Določbe, ki se nanašajo na reprezentativno združenje uporabnikov, se smiselno uporabljajo za posameznega
uporabnika po tej določbi.
(3) Kolektivna organizacija mora prvo vabilo k pogajanjem
za sklenitev skupnega sporazuma objaviti v Uradnem listu
Republike Slovenije.
(4) Skupni sporazum določa najmanj:
1. tarifo;
2. pogoje uporabe avtorskih del glede na različne okoliščine uporabe;
3. okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo avtorskega
honorarja ali nadomestila po tarifi zviša, zniža ali oprosti;
4. rok in način plačila avtorskega honorarja ali nadomestila;
5. način plačila avtorskega honorarja ali nadomestila in
morebitni poračun glede na začasno tarifo iz četrtega odstavka
prejšnjega člena za uporabo avtorskih del do sklenitve skupnega sporazuma, če se s tem skupnim sporazumom prvič določa
tarifa za neko vrsto uporabe avtorskih del.
(5) Kolektivna organizacija objavi skupni sporazum v Uradnem listu Republike Slovenije.
(6) Skupni sporazum začne veljati za vse istovrstne uporabnike avtorskih del iz repertoarja kolektivne organizacije 15.
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ne glede na
to, ali so sodelovali pri pogajanjih ali sklenitvi tega sporazuma.
Uporabniki avtorskih del iz repertoarja kolektivne organizacije
so dolžni s kolektivno organizacijo skleniti pogodbo v skladu z
veljavnim skupnim sporazumom.
(7) Sodišča so vezana na veljavni skupni sporazum.
(8) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za spremembe, dopolnitve ali prenehanje skupnih sporazumov.".
7. člen
Za 157. členom se dodajo novi 157.a, 157.b, 157.c, 157.
d, 157.e in 157.f člen, ki se glasijo:
"Postopek pri Svetu
157.a člen
(1) Kolektivna organizacija ali reprezentativno združenje
uporabnikov lahko kadarkoli po objavi začasne tarife iz četrtega
odstavka 156. člena tega zakona ali če po štirih mesecih od
začetka pogajanj ne sklenejo skupnega sporazuma, zahteva,
da Svet določi primerno tarifo ali odloči o drugem spornem
vprašanju v zvezi s skupnim sporazumom.
(2) Vsakdo, ki izkaže pravni interes, lahko zahteva, da
Svet ugotovi, ali je objavljeni skupni sporazum v skladu z določbami tega zakona in ali je tarifa, določena s tem sporazumom,
primerna, razen če je o tem vprašanju Svet že odločil.
(3) Postopek pred Svetom se začne na pisno zahtevo, ki
mora vsebovati vsaj:
1. podatke o vložniku predloga;
2. obrazložitev spornih vprašanj;
3. poročilo o dotedanjem poteku pogajanj za sklenitev
skupnega sporazuma, vključno z dokazilom o datumu njihovega začetka;
4. predlog tarife, ki naj jo določi Svet, oziroma predlog
rešitve drugega spornega vprašanja.
(4) Svet pošlje zahtevo iz prejšnjega odstavka nasprotni
stranki oziroma v primeru iz drugega odstavka tega člena
kolektivni organizaciji in reprezentativnemu združenju uporab-
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nikov, ki so sklenili izpodbijani skupni sporazum, ter jih pozove,
naj se o njej izrečejo.
(5) Vsaka stranka mora navesti dejstva in predlagati dokaze, na katere opira svoje predloge ali s katerimi izpodbija
navedbe in dokaze druge stranke. Svet ni vezan na dokazne
predloge in zahtevke strank.
(6) Svet lahko strankam kadarkoli naloži, da predložijo
dodatno gradivo in podatke, za katere presodi, da bi lahko koristili postopku, zlasti da pripravijo ustrezna poročila, predložijo
izvedenska mnenja in podobno. Svet glede na vse okoliščine
presodi, kakšen pomen ima to, da stranka ni ravnala v skladu
z določbo prejšnjega ali tega odstavka.
(7) V postopku pred Svetom se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z izjemo
določb o pravnih sredstvih in izvršbi, razen če je s tem zakonom
drugače določeno.
Odločba Sveta
157.b člen
(1) Svet z odločbo določi primerno tarifo ali odloči o drugem spornem vprašanju, pri čemer lahko v delu ali celoti potrdi,
spremeni ali razveljavi izpodbijani skupni sporazum.
(2) Če je glede na okoliščine primera potrebno, lahko Svet
na predlog stranke med postopkom izda odločbo, s katero določi tarifo za čas postopka pred Svetom. Ta odločba se izda na
podlagi podatkov, ki obstajajo v času odločanja in velja do izdaje
odločbe po prejšnjem odstavku. Zoper odločbo po tem odstavku
ni dovoljeno sodno varstvo po 157.d členu tega zakona.
(3) Pravnomočna odločba Sveta je sestavni del skupnega
sporazuma oziroma skupni sporazum nadomešča, če se z njo
izpodbijani skupni sporazum spremeni, razveljavi ali če skupni
sporazum ni bil sklenjen.
(4) Pravnomočna odločba Sveta se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Stroški postopka pred Svetom
157.c člen
(1) Stroški postopka pred Svetom so stroški strank in
stroški Sveta.
(2) Vsaka stranka sama nosi svoje stroške, ki jih ima
zaradi postopka pred Svetom.
(3) Stranki po enakih delih krijeta naslednje stroške Sveta:
– nagrado za člane Sveta,
– potne in druge razumne stroške članov Sveta,
– stroške, potrebne za izvedbo dokazov,
– administrativne stroške.
(4) Stranka, ki je začela postopek, mora v roku, ki ga določi Svet, založiti ustrezna sredstva za kritje stroškov njegovega
delovanja, sicer Svet predlog za začetek postopka zavrže.
(5) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja za
vse, ki vložijo katerekoli vloge ali predlagajo katerakoli dejanja
v postopku.
(6) Višina nagrade člana Sveta znaša tretjino osnovne
mesečne plače okrožnega sodnika za vsak začeti mesec trajanja postopka, višina nagrade predsednika Sveta pa je enaka
višini nagrade člana Sveta, povečani za 20%.
(7) Svet s posebnim sklepom odloči o stroških Sveta in
o tem, ali mora ob upoštevanju položenega predujma katera
stranka drugi povrniti ustrezni del plačanih stroškov.
Sodno varstvo zoper odločbe Sveta
157.d člen
(1) Zoper odločbo Sveta je dovoljena tožba, ki se vloži pri
Vrhovnem sodišču Republike Slovenije v 30 dneh od vročitve
odločbe. O tožbi odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije
v senatu treh sodnikov.
(2) Sodišče preizkusi odločbo Sveta v mejah tožbenega
zahtevka in v mejah razlogov, ki so navedeni v tožbi, pri tem pa
po uradni dolžnosti pazi na bistvene kršitve določb postopka
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glede vprašanja, ali je bila stranki dana možnost, da se izjavi o
dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za izpodbijano odločbo.
(3) Tožnik v postopku sodnega varstva ne sme navajati
novih dejstev in predlagati novih dokazov.
(4) Sodišče odloča brez glavne obravnave.
(5) Zoper sodbo oziroma sklep sodišča ni pritožbe in ni
dovoljena revizija.
(6) Za postopek sodnega varstva po tem členu se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja upravni spor, razen če
je s tem zakonom določeno drugače. Svet je oproščen plačila
sodnih taks v upravnem sporu.
Svet
157.e člen
(1) Svet je strokovni, neodvisni in nepristranski organ, ki
ima naslednje pristojnosti pri kolektivnem upravljanju pravic:
1. določanje primerne tarife za uporabo avtorskih del;
2. odločanje o drugem spornem vprašanju v zvezi s sklenitvijo skupnega sporazuma;
3. preverjanje, ali je objavljeni skupni sporazum v skladu
z določbami tega zakona.
(2) Če so stranke v zadevah iz prejšnjega odstavka sklenile arbitražno pogodbo ali sprejele arbitražno pogodbeno določbo, je taka pogodba ali določba nična.
Organizacija Sveta
157.f člen
(1) Svet sestavljajo predsednik in štirje člani.
(2) Predsednik Sveta mora izpolnjevati pogoje za okrožnega sodnika po zakonu, ki ureja sodniško službo, člani Sveta
pa morajo imeti univerzitetno izobrazbo, vsaj pet let delovnih
izkušenj in znanje vsaj enega tujega jezika. Vsi člani Sveta
morajo imeti znanje iz avtorskega prava.
(3) Po dva člana Sveta predlaga kolektivna organizacija
in reprezentativna združenja uporabnikov, predsednika pa pristojni organ. Predsednika in člane imenuje minister, pristojen
za gospodarstvo. Minister, pristojen za gospodarstvo, lahko
zavrne imenovanje predlaganega člana Sveta, če predlagani
član ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka.
(4) Pristojni organ objavi v Uradnem listu Republike Slovenije javni poziv kolektivnim organizacijam in reprezentativnim
združenjem uporabnikov, da v treh mesecih predlagajo svoja
člana Sveta.
(5) Če kolektivne organizacije ali reprezentativna združenja uporabnikov ne ravnajo po tretjem in četrtem odstavku tega
člena, predlaga manjkajočega člana pristojni organ.
(6) Svet ima sedež pri pristojnem organu, ki Svetu zagotavlja administrativno pomoč.".
8. člen
Drugi odstavek 160. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Najmanj desetina rednih članov lahko zahteva, da
eden ali več neodvisnih izvedencev na stroške kolektivne organizacije pregleda njeno poslovanje, razen če je bil na podlagi te
določbe v tekočem letu tak pregled že opravljen.".
9. člen
V prvem odstavku 161. člena se beseda "treh" nadomesti
z besedo "šestih".
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
"2. poročilo revizijske gospodarske družbe o opravljenem
pregledu računovodskih izkazov skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja kolektivne
organizacije s tem zakonom, notranjimi akti kolektivne organizacije in sporazumi, ki jih je ta sklenila z drugimi.".
10. člen
Drugi odstavek 162. člena se črta.
V petem odstavku se v 6. točki besedilo "o opravljeni reviziji poslovanja kolektivne organizacije" nadomesti z besedilom
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"skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja o pravilnosti in
skladnosti poslovanja kolektivne organizacije s tem zakonom,
notranjimi akti kolektivne organizacije in sporazumi, ki jih je
kolektivna organizacija sklenila z drugimi.".
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi,
tretji in četrti odstavek.
11. člen
Doda se nov 162.a člen, ki se glasi:
"Ukrepi pri kršitvah kolektivnih organizacij
162.a člen
(1) Pristojni organ s sklepom odredi kolektivni organizaciji,
da v določenem roku odpravi ugotovljene kršitve določb tega
zakona.
(2) Pristojni organ z odločbo odvzame izdano dovoljenje, če:
1. nastanejo okoliščine, ki bi bile razlog za zavrnitev izdaje
dovoljenja,
2. kolektivna organizacija ne opravlja svoje dejavnosti v
skladu s 146. členom tega zakona ali
3. kolektivna organizacija večkrat krši določbe tega zakona.
Odvzem dovoljenja začne veljati 30. dan po objavi obvestila o odvzemu dovoljenja v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Pristojni organ lahko z odločbo o odvzemu dovoljenja
hkrati izreče, da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če bo kolektivna organizacija v določenem roku, ki ne sme biti krajši od
enega in ne daljši od treh let, odpravila ugotovljene kršitve in če
v tem roku ne bo storila nove kršitve, zaradi katere je mogoče
odvzeti dovoljenje. Pristojni organ prekliče pogojni odvzem
dovoljenja in dovoljenje odvzame, če kolektivna organizacija
v preizkusni dobi ne odpravi ugotovljene kršitve ali stori novo
kršitev, zaradi katere ga je mogoče odvzeti.
(4) Pristojni organ ne more izdati odločbe po drugem ali
tretjem odstavku tega člena, če kolektivni organizaciji pred tem
ni odredil odprave ugotovljenih kršitev.
(5) V postopkih po tem členu se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločbo
ali sklep pristojnega organa ni dovoljena pritožba, mogoča pa
je tožba v upravnem sporu, o katerem odloča upravno sodišče
na svojem sedežu.".
12. člen
Prvi odstavek 163. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Kolektivna organizacija in reprezentativno združenje
uporabnikov lahko na podlagi sporazuma o mediaciji predlagata posredovanje mediatorja glede sklenitve skupnega sporazuma o kabelski retransmisiji radiodifuzno oddajanih del.".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Posredovanje mediatorja po drugem odstavku 166.c
člena tega zakona se lahko zahteva brez sporazuma o mediaciji. V teh mediacijskih postopkih se smiselno uporabljajo določbe o mediaciji med kolektivno organizacijo in reprezentativnim
združenjem uporabnikov.".
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
"(5) Mediator lahko strankam predlaga rešitev spora. Šteje se, da so predlog sprejele, če nobena od njih ne ugovarja v
treh mesecih od njegove vročitve.".
Dosedanji peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
163.a člen se črta.

13. člen

14. člen
V prvem odstavku 185. člena se v 1. točki besedilo "(tretji
odstavek 38. člena)" nadomesti z "(četrti odstavek 38. člena)".

Uradni list Republike Slovenije
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Minister, pristojen za gospodarstvo, imenuje predsednika
in člane Sveta iz 157.f člena zakona v devetih mesecih od
uveljavitve tega zakona.
16. člen
Postopki arbitraže, ki ob uveljavitvi tega zakona tečejo
na podlagi 163.a člena zakona, se končajo po doslej veljavnih
določbah zakona.
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 120-01/94-1/36
Ljubljana, dne 15. decembra 2006
EPA 1124-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

6043.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o pravicah industrijske lastnine iz delovnega
razmerja (ZPILDR-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o pravicah industrijske
lastnine iz delovnega razmerja (ZPILDR-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja
(ZPILDR-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 18. decembra 2006.
Št. 001-22-201/06
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PRAVICAH INDUSTRIJSKE
LASTNINE IZ DELOVNEGA RAZMERJA
(ZPILDR-B)
1. člen
V Zakonu o pravicah industrijske lastnine iz delovnega
razmerja (Uradni list RS, št. 7/03 – uradno prečiščeno besedilo)
se naslov tega zakona spremeni tako, da se glasi: "Zakon o
izumih iz delovnega razmerja".
2. člen
V 1. členu se beseda "inovacij" nadomesti z besedo
"izumov".
3. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
"2. člen
Izum po tem zakonu je izum, ki po predpisih, ki urejajo
industrijsko lastnino, izpolnjuje pogoje za patentno varstvo ali
za varstvo s patentom s skrajšanim trajanjem.".
4. člen
V drugem odstavku 3. člena se črta besedilo "ali v šestih mesecih od dneva, ko je delavcu prenehalo delovno
razmerje".
5. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Če omejeni prevzem službenega izuma očitno ovira
izkoriščanje službenega izuma, lahko delavec zahteva od delodajalca, da v roku dveh mesecev od prevzema izum popolno
prevzame ali mu ga da na prosto razpolago.".
6. člen
V prvem odstavku 9. člena se točka b) spremeni tako,
da se glasi:
"b) če je delodajalec službeni izum omejeno prevzel,".
7. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
"10. člen
(1) Popolno prevzeti službeni izum mora delodajalec brez
odlašanja prijaviti v Republiki Sloveniji za patent ali patent s
skrajšanim trajanjem. Kot ustrezna prijava se šteje tudi prijava
za patent ali drugo ustrezno pravico industrijske lastnine, ki je
bila vložena v tujini.
(2) Če delodajalec ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom in ga delavec pozove, naj prijavi popolno prevzeti službeni izum, pa delodajalec tudi v roku, ki mu ga v pozivu določi
delavec, tega ne stori, sme delavec popolno prevzeti službeni
izum v imenu in na stroške delodajalca sam prijaviti za patent
ali patent s skrajšanim trajanjem v Republiki Sloveniji.
(3) Če delodajalec v tuji državi popolno prevzetega službenega izuma ne prijavi za patent ali drugo ustrezno pravico
industrijske lastnine, mora dati za to državo izum na prosto
razpolago delavcu in mu omogočiti, da v njej na svoje stroške
zahteva varstvo izuma. Izjava, s katero da delodajalec na
razpolago izum za vse ali določene države, mora biti dana
najpozneje v roku šestih mesecev od vložitve prijave po prvem
ali drugem odstavku tega člena, da lahko delavec izkoristi roke
za uveljavljanje prednostne pravice.
(4) Delodajalcu ni treba prijaviti popolno prevzetega službenega izuma:
a) če pridobi mnenje urada, pristojnega za podeljevanje
patentov, da izum ne izpolnjuje pogojev za patentno varstvo.
b) če delavec soglaša, da delodajalec izuma ne prijavi,
c) če so izpolnjene predpostavke iz 13. člena tega zakona.".
8. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
"12. člen
Če delodajalec pred izplačilom celotne nagrade iz 16. člena tega zakona opusti prijavo popolno prevzetega službenega
izuma za patent ali za patent s skrajšanim trajanjem, ali če podeljenega patenta za tak izum noče več vzdrževati, mora o tem
obvestiti delavca vsaj tri mesece pred iztekom rednega roka
za plačilo pristojbine za vzdrževanje patenta in mu na njegovo
zahtevo in na njegove stroške prenesti pravico in predati za
varstvo te pravice potrebno dokumentacijo.".
9. člen
V prvem odstavku 13. člena se v prvem stavku črta beseda "posredni".
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10. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
"15. člen
(1) Delavec pridobi pravico do primerne nagrade, ko prejme izjavo delodajalca, da popolno prevzema službeni izum.
(2) Za odmero nagrade so odločilni predvsem gospodarska uporabnost službenega izuma, naloge delavca pri delodajalcu in delež delodajalca pri ustvaritvi izuma.".
11. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
"16. člen
(1) Delavec pridobi pravico do primerne nagrade, ko delodajalec začne izkoriščati omejeno prevzeti službeni izum.
(2) Pri odmeri nagrade se uporablja določba drugega
odstavka prejšnjega člena.".
12. člen
V drugem odstavku 17. člena se črta besedilo "samo pri
neposrednem službenem izumu in".
13. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
"18. člen
(1) Višino in vrsto nagrade določita delodajalec in delavec
v pogodbi, ki jo skleneta v roku treh mesecev od prevzema
službenega izuma.
(2) Če je pri ustvaritvi izuma sodelovalo več delavcev, se
nagrada izračuna za vsakega posebej. Delodajalec o skupni
višini nagrade in o višini nagrade vsakega delavca obvesti vse
delavce.
(3) Če delodajalec in delavec v določenem roku ne skleneta pogodbe iz prvega odstavka tega člena, mora delodajalec
v pisno obrazloženem sklepu določiti in izplačati nagrado najpozneje v roku treh mesecev od podelitve patenta ali patenta s
skrajšanim trajanjem za popolno prevzeti službeni izum ali od
začetka uporabe omejeno prevzetega službenega izuma.
(4) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko delavec pisno ugovarja pri poravnalnem svetu v roku enega meseca od
prejema sklepa. Če delavec v tem roku ne ugovarja, se šteje,
da je nagrada sporazumno določena.
(5) Če je pri ustvaritvi izuma sodelovalo več delavcev,
ima vsak delavec pravico do ugovora v skladu s prejšnjim
odstavkom.
(6) Delavec in delodajalec lahko kadarkoli predlagata
spremembo višine nagrade, če so se okoliščine, na podlagi katerih je bila nagrada odmerjena ali določena, bistveno
spremenile. Delodajalec ne more zahtevati vrnitve že plačane
nagrade.".
14. člen
V tretjem odstavku 19. člena se doda nov drugi stavek, ki
se glasi: "Če delodajalec v tem roku izuma ne pripozna za prostega ali ne sproži postopka pred poravnalnim svetom, izgubi
pravico prevzeti izum kot službeni izum.".
V četrtem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da
se glasi: "Če delodajalec ponudbe ne sprejme v roku dveh
mesecev od prejema ponudbe, njegova predkupna pravica
ugasne.".
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
"(5) Delavec nima obveznosti iz prvega in četrtega odstavka tega člena, če prosti izum očitno ni s področja delodajalčeve dejavnosti.".
15. člen
20. člen se črta.
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16. člen
Naslov III. poglavja in 23. člen se črtata.
17. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) V sporih med delavcem in delodajalcem o pravicah
in obveznostih iz tega zakona je obvezen postopek pred poravnalnim svetom."
18. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
"26. člen
(1) Poravnalni svet sestavljajo predsednik, namestnik in
štirje člani. Poravnalni svet odloča v sestavi predsednika in
štirih članov. Kadar je predsednik zadržan, ga v poravnalnem
svetu nadomešča namestnik.
(2) Predsednika in njegovega namestnika imenuje minister, pristojen za področje industrijske lastnine, za dobo treh let
in sta lahko ponovno imenovana. Za predsednika in njegovega
namestnika je lahko imenovana le oseba, ki ima opravljen
pravniški državni izpit.
(3) Dva člana imenuje direktor urada izmed oseb, vpisanih v register zastopnikov pri uradu, za vsak posamezen spor.
Vsaj en član mora imeti strokovne izkušnje na področju tehnike,
na katerega se izum nanaša.
(4) Po enega člana imenuje vsaka stranka v postopku.
(5) Predsednik, namestnik predsednika in člani poravnalnega sveta so za delo v poravnalnem svetu upravičeni do prejema nagrade in povračila potnih stroškov v višini najcenejšega
javnega prevoza. Višino nagrade določi direktor urada.".
19. člen
V prvem odstavku 28. člena se beseda "dveh" nadomesti
z besedo "štirih".
V petem odstavku se besedilo ", ki izhajajo iz inovacij,
ustvarjenih v delovnem razmerju," nadomesti z besedilom "po
tem zakonu".
20. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Postopek pred poravnalnim svetom poteka v skladu s
pravili, ki jih določi poravnalni svet, pri čemer mora biti vsaki stranki
v postopku zagotovljeno, da se ustno izjavi o sporni zadevi.".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Po izvedenem postopku poravnalni svet vsaki stranki
vroči obrazložen predlog za sporazumno rešitev spora, ki ga
podpiše predsednik poravnalnega sveta. V predlogu mora biti
določen rok za ugovor in pouk o pravnih posledicah, če stranki
ne ugovarjata v predpisanem roku.".
21. člen
V prvem odstavku 30. člena se v točki a) beseda "tretjem"
nadomesti z besedo "četrtem".
Točka d) se spremeni tako, da se glasi:
"d) če stranke pravočasno ne sprejmejo predloga sporazumne rešitve.".
22. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
"31. člen
(1) Postopek pred poravnalnim svetom je za stranki brezplačen.
(2) Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka, razen če
se sporazumejo drugače.".
23. člen
V drugem odstavku 32. člena se v točki a) črta besedilo
"ali če je izum nastal v šestih mesecih po prenehanju delovnega razmerja".

Uradni list Republike Slovenije
24. člen
V 33. členu se besedilo "v zvezi z izumi, tehničnimi izboljšavami, novimi oblikami teles, slikami in risbami" nadomesti
z besedilom "med delavcem in delodajalcem o pravicah in
obveznostih iz tega zakona".
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Postopki pred poravnalnim svetom, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih določbah
zakona.
26. člen
Minister, pristojen za področje industrijske lastnine, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Pravilnik o
nagradah za inovacije, ustvarjene v delovnem razmerju (Uradni
list RS, št. 31/98 in 14/99) z določbami tega zakona.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 318-01/94-8/7
Ljubljana, dne 18. decembra 2006
EPA 1122-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

6044.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (ZRLI-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-D), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 2006.
Št. 001-22-200/06
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O REFERENDUMU IN O LJUDSKI
INICIATIVI (ZRLI-D)
1. člen
V Zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 24/05 – odločba
US) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
"Ta zakon ureja referendum o spremembi ustave, zakonodajni referendum, referendum o mednarodnih povezavah in

Uradni list Republike Slovenije
posvetovalni referendum o vprašanjih iz pristojnosti državnega
zbora.
Ta zakon ureja tudi ljudsko iniciativo za spremembo ustave in za sprejem zakona.".
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se pred besedo "urejena"
doda beseda "drugače".
3. člen
V 3. členu se pred besedo "lokalni" doda beseda "samoupravni", pred besedo "zakonom" pa se doda besedi "ali
drugim".
4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Na referendumu o spremembi ustave volivke in volivci (v
nadaljnjem besedilu: volivci) odločajo o potrditvi spremembe
ustave, ki jo je sprejel državni zbor, pred njeno razglasitvijo.".
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Državni zbor razpiše referendum o spremembi ustave,
če to zahteva najmanj trideset poslancev.
Zahteva za razpis referenduma iz prejšnjega odstavka
se lahko vloži v sedmih dneh po sprejemu ustavnega zakona
o spremembi ustave.".
6. člen
Za 5. členom se dodajo 5.a do 5.d člen, ki se glasijo:
"5.a člen
Zahteva za razpis referenduma se lahko nanaša na ustavni zakon o spremembi ustave v celoti oziroma na enega ali več
njegovih posameznih vsebinsko zaokroženih delov.
Zahteva za razpis referenduma se lahko nanaša na ustavni zakon o spremembi ustave v celoti, kadar ustavni zakon
vsebuje le posamezno spremembo ustave ali več med seboj
povezanih sprememb ustave.
Kadar ustavni zakon obsega več med seboj nepovezanih
sprememb ustave, se zahteva za razpis referenduma lahko nanaša le na posamezni vsebinsko zaokrožen del ustavnega zakona ali na več takih delov. Za vsebinsko zaokrožen del ustavnega zakona se šteje del, ki vsebuje posamezno, z drugimi deli
nepovezano spremembo ustave ali več med seboj povezanih,
a z ostalimi deli nepovezanih sprememb ustave. Ob teh pogojih
se lahko vloži tudi več zahtev za razpis referenduma.
Zahteva za razpis referenduma se ne sme nanašati samo
na izvedbeni del ustavnega zakona o spremembi ustave.
5.b člen
Zahteva za razpis referenduma mora vsebovati opredelitev predmeta referenduma v skladu s 5.a členom tega zakona
in referendumsko vprašanje v skladu z opredelitvijo predmeta
referenduma.
Zahtevi morajo biti priloženi podpisi najmanj trideset poslancev na poimenskem seznamu.
5.c člen
Če se zahteva za razpis referenduma nanaša na ustavni
zakon o spremembi ustave v celoti, se referendumsko vprašanje glasi: "Ali ste za to, da se uveljavi sprememba ustave,
vsebovana v ustavnem zakonu, ki ga je sprejel državni zbor
na seji dne …?".
Če se zahteva za referendum nanaša samo na posamezen vsebinsko zaokrožen del ustavnega zakona o spremembi
ustave, se referendumsko vprašanje glasi: "Ali ste za to, da se
uveljavi sprememba ustave, vsebovana v … (navesti alineo,
odstavek, člen ali člene ustavnega zakona, ki vsebujejo posamezen vsebinsko zaokrožen del ustavnega zakona), ki ga je
sprejel državni zbor na seji dne …?".
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Če se zahteva za razpis referenduma nanaša na več
posameznih, vsebinsko zaokroženih delov ustavnega zakona
o spremembi ustave, se referendumsko vprašanje oblikuje za
vsak tak del posebej v skladu s prejšnjim odstavkom in se glasuje o vsakem referendumskem vprašanju posebej.
5.č člen
Če v zahtevi predmet referenduma ni opredeljen v skladu
s 5.a členom tega zakona ali če referendumsko vprašanje ni
oblikovano v skladu z opredelitvijo predmeta referenduma in
5.c členom tega zakona, predsednik državnega zbora pred
sejo ali državni zbor na seji pozove predlagatelje, naj zahtevo
v določenem roku, ki ne sme biti krajši od treh dni, ustrezno
dopolnijo oziroma popravijo. Če tega ne storijo, državni zbor
odloči, da referenduma ne razpiše.
V primeru iz prejšnjega odstavka lahko predlagatelji zahteve v osmih dneh po odločitvi državnega zbora, da referenduma ne razpiše, zahtevajo, naj to odločitev preizkusi ustavno
sodišče. Predstavnik predlagateljev o tem obvesti državni zbor.
O taki zahtevi odloči ustavno sodišče v tridesetih dneh po
prejemu zahteve. Če ustavno sodišče ugotovi, da je odločitev
državnega zbora neutemeljena, jo razveljavi.
5.d člen
Državni zbor razpiše referendum v osmih dneh po vložitvi
zahteve oziroma po predložitvi dopolnjene oziroma popravljene
zahteve ali po prejemu odločitve ustavnega sodišča, s katero razveljavi odločitev državnega zbora, da referenduma ne razpiše.".
7. člen
V prvem odstavku 6. člena se pred besedo "glasovali"
doda beseda "veljavno".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, po potrditvi volilnih imenikov na spletnih straneh ministrstva
objavi število volilnih upravičencev, ki imajo pravico glasovati
na referendumu.".
8. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Če je sprememba ustave na referendumu potrjena, državni zbor razglasi ustavni zakon o spremembi ustave.
Če se je na referendumu odločalo o delu ustavnega
zakona o spremembi ustave, ki na referendumu ni bil potrjen,
državni zbor razglasi ustavni zakon o spremembi ustave v
delu, ki je bil na referendumu potrjen, in v delu, ki ni bil predmet
referenduma.".
9. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Dve leti po razglasitvi odločitve na referendumu državni
zbor ne sme sprejeti ustavnega zakona o spremembi ustave,
ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev.".
10. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Na zakonodajnem referendumu volivci odločajo o potrditvi zakona, ki ga je sprejel državni zbor, pred njegovo
razglasitvijo.".
11. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Državni zbor lahko razpiše zakonodajni referendum po
lastni odločitvi na pobudo najmanj desetih poslancev, poslanske skupine, predlagatelja zakona ali vlade (v nadaljnjem besedilu: pobuda državnemu zboru).
Pobuda državnemu zboru se vloži v sedmih dneh po
sprejemu zakona.
O pobudi iz prejšnjega odstavka državni zbor odloči v
osmih dneh. Odločitev o razpisu referenduma sprejme državni
zbor z večino glasov vseh poslancev.".
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12. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Državni zbor razpiše zakonodajni referendum, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali najmanj štirideset tisoč volivcev (v nadaljnjem besedilu: zahteva za razpis
referenduma).".
13. člen
12.a člen se spremeni tako, da se glasi:
"Zahteva za razpis referenduma iz 12. člena tega zakona
se vloži v sedmih dneh po sprejemu zakona.
Najmanj štirideset tisoč volivcev lahko vloži zahtevo za
razpis referenduma pod pogojem, da pobudnik zahteve v sedmih dneh po sprejemu zakona obvesti o svoji pobudi predsednika državnega zbora na način, ki je določen v 16. členu tega
zakona, pri čemer se obvestilo lahko vloži do izteka poslovnega
časa pristojne službe državnega zbora na zadnji dan roka za
vložitev obvestila.
Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi je
petintrideset dni. Zahteva volivcev se lahko vloži najpozneje v
sedmih dneh po preteku roka za zbiranje podpisov volivcev.".
14. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Če je na podlagi zahteve državnega sveta državni zbor
zakon ob ponovnem odločanju ponovno sprejel, se rok sedmih dni za vložitev zahteve in obvestila o pobudi iz 12.a člena
tega zakona šteje od dneva sprejema zakona pri ponovnem
odločanju. V tem primeru se upoštevajo tudi že zbrani podpisi,
s katerimi je bila podprta pobuda pred ponovnim odločanjem
o zakonu. Ponovno obvestilo iz drugega odstavka 12.a člena
tega zakona ni potrebno.
V primerih vložitve obvestila o pobudi iz drugega odstavka 12.a člena tega zakona in prejšnjega odstavka državni
zbor zakona ne pošlje v razglasitev do poteka roka za vložitev
zahteve. Če zahteva v tem roku ni vložena, pošlje državni zbor
zakon v razglasitev.".
15. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Če sta v roku iz prvega odstavka 12.a člena tega zakona
vloženi zahtevi za razpis referenduma najmanj tretjine poslancev in državnega sveta, državni zbor razpiše referendum na
obe zahtevi.
Če je v roku iz drugega odstavka 12.a člena tega zakona
vložena pobuda volivcem za razpis referenduma in zahteva, se
referendum razpiše na zahtevo.".
16. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Zahtevi poslancev morajo biti priloženi podpisi najmanj
tretjine poslancev na poimenskem seznamu.
Zahtevi volivcev morajo biti priloženi podpisi najmanj štirideset tisoč volivcev na predpisanih obrazcih. Zahtevo volivcev
za razpis referenduma vloži njihov predstavnik.".
17. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje državljanov (v nadaljnjem besedilu: pobudnik).
Pobudnik o svoji pobudi obvesti predsednika državnega
zbora. Pobuda mora vsebovati opredeljeno zahtevo v skladu
z 16. c členom tega zakona in mora biti podprta s podpisi najmanj dva tisoč petsto volivcev. Podpisi morajo biti zbrani na
seznamu, v katerem je na vsakem listu podpisanega seznama
opredeljena vsebina zahteve. Seznam za preverjanje verodostojnosti podpisov in obstoja podpisnikov vsebuje osebne
podatke podpisnikov: osebno ime, datum rojstva, naslov in
občina stalnega prebivališča, lastnoročni podpis ter datum podpisovanja seznama. Obvestilo o pobudi se vloži neposredno pri
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pristojni službi državnega zbora, pri čemer se rok za vložitev
izteče z iztekom poslovnega časa pristojne službe državnega
zbora na zadnji dan roka iz drugega odstavka 12.a člena tega
zakona.
Predsednik državnega zbora, pristojna služba državnega
zbora in ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, varujejo osebne podatke volivcev s seznama iz prejšnjega
odstavka, razen podatkov o pobudniku, kot zaupne.".
18. člen
Za 16. členom se dodajo 16.a do 16.c člen, ki se glasijo:
"16.a člen
Če je pobuda vložena v skladu z zakonom, predsednik
državnega zbora v sedmih dneh po njenem prejemu obvesti o
dani pobudi ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne
pravice, in določi koledarski rok, v katerem se zbirajo podpisi
volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma. O določitvi
tega koledarskega roka predsednik državnega zbora istočasno
obvesti tudi pobudnika zahteve. Če bi koledarski rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis
referenduma, v celoti ali deloma padel v čas med 15. julijem in
31. avgustom, predsednik državnega zbora določi koledarski
rok, ki začne teči 1. septembra. Če bi koledarski rok za zbiranje
podpisov v celoti ali deloma padel v čas med 25. decembrom in
2. januarjem, predsednik državnega zbora na zahtevo predlagatelja določi koledarski rok, ki začne teči 3. januarja.
Pristojna služba državnega zbora najpozneje dan pred
dnem, ko začne teči rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma, objavi oznako zahteve
za razpis referenduma in koledarski rok, v katerem se zbirajo
podpisi volivcev za podporo zahtevi, v medijih.
16.b člen
Volivec da svojo podporo zahtevi z vpisom osebnih podatkov iz drugega odstavka 16. člena tega zakona ter s podpisom
na obrazcu, ki ga določi ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice. Na obrazcu mora biti navedena zahteva za razpis
referenduma, na katero se nanaša podpora volivca. Volivec
lahko da podporo s podpisom posamezni zahtevi za razpis
referenduma samo enkrat.
Volivec podpiše obrazec osebno pred pristojnim organom,
ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega
prebivališča. Ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice,
mora v času, ko teče rok za zbiranje podpisov, zagotoviti, da
lahko volivec da podporo zahtevi v poslovnem času vsak delovni dan na vseh upravnih enotah in informatiziranih sprejemnih
pisarnah.
Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. V takem primeru pristojni organ,
ki vodi evidenco volilne pravice, sprejme elektronsko podpisan
obrazec, na podlagi uradnih evidenc preveri identiteto volivca in
veljavnost varnega elektronskega podpisa v skladu z zakonom,
ki ureja elektronski podpis. Na podlagi pravilno podpisanega
elektronskega obrazca pristojni organ, ki vodi evidenco volilne
pravice, izda pobudniku potrjen obrazec, kjer namesto podpisa volivca doda uradni zaznamek o elektronskem podpisu ter
takšen obrazec potrdi. V primeru, da podpisnik ali elektronski
podpis ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev, pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice, ali centralni informacijski
sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje zavrne potrditev obrazca in o tem elektronsko obvesti podpisnika.
Organi iz drugega odstavka tega člena vodijo posebno
evidenco potrjenih obrazcev, oddanih osebno in v elektronski
obliki. Ta evidenca je uradna tajnost in pravico vpogleda ali
izpisa vanjo ima samo sodišče.
Osebe, ki so med potekom roka za zbiranje podpisov v
bolnišnicah, domovih za starejše občane, zavodih za invalidne osebe in podobnih institucijah, in osebe na prestajanju
zaporne kazni lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov
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podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba
te institucije.
Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno
ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako,
da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini ali
oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve.
Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno
ali začasno prebivališče, vendar zaradi daljše hude bolezni ali
invalidnosti ne morejo pred pristojni organ osebno in ne prebivajo v institucijah iz petega odstavka tega člena, lahko svojo
podporo zahtevi volivcev dajo pred uradno osebo pristojnega
organa, ki takšne osebe obišče na domu najpozneje šest dni
pred iztekom roka za predložitev zahteve volivcev.
Zahteva za izdajo obrazca iz petega in šestega odstavka
tega člena ter zahteva za obisk uradne osebe iz prejšnjega
odstavka se lahko vloži najpozneje petnajst dni pred potekom
roka za predložitev zahteve volivcev.
Če je podpora dana na način iz petega in šestega odstavka tega člena, mora pobudnik zahteve volivcev za razpis
referenduma pred predložitvijo zahteve volivcev poskrbeti za
vpis podpore v evidenco potrjenih obrazcev.
16.c člen
Zahteva za razpis referenduma, pobuda volivcem in pobuda državnemu zboru vsebujejo referendumsko vprašanje, ki
se glasi: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon … (navesti naslov
zakona), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne …?".
19. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Če referendumsko vprašanje ni oblikovano v skladu s
16.c členom tega zakona, ga predsednik državnega zbora v
soglasju z vlagateljem pobude oziroma zahteve nemudoma,
vendar najkasneje v treh dneh, ustrezno popravi. Če soglasje ni
pridobljeno, predsednik državnega zbora pozove vlagatelja pobude oziroma zahteve, naj referendumsko vprašanje v roku, ki
ne sme biti krajši od treh dni, ustrezno dopolni oziroma popravi.
Če referendumskega vprašanja ne dopolni oziroma ne popravi,
se šteje, da je bila zahteva oziroma pobuda umaknjena.".
20. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Če državni zbor meni, da bi z odložitvijo uveljavitve
zakona ali zaradi zavrnitve zakona lahko nastale protiustavne
posledice, v roku iz 22. člena tega zakona zahteva, naj o tem
odloči ustavno sodišče.
Zahtevo iz prejšnjega odstavka lahko državni zbor vloži
že v času zbiranja podpisov v podporo referendumski zahtevi.
Ustavno sodišče odloči o zahtevi iz prvega odstavka tega
člena v tridesetih dneh.
Zahteva iz prvega odstavka tega člena zadrži zbiranje podpisov in potek roka za njihovo zbiranje. Zbiranje podpisov se v
primeru odločitve ustavnega sodišča, s katero je zahtevo državnega zbora zavrnilo, nadaljuje naslednji dan po objavi odločbe
ustavnega sodišča v Uradnem listu Republike Slovenije.".
21. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Državni zbor razpiše referendum v sedmih dneh po vložitvi zahteve za razpis referenduma oziroma po predložitvi
dopolnjene oziroma popravljene zahteve ali po sprejetju sklepa o razpisu referenduma po odločitvi državnega zbora ali
po prejemu odločitve ustavnega sodišča iz tretjega odstavka
21. člena tega zakona.".
22. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Zakon je na referendumu potrjen, če zanj glasuje večina
volivcev, ki so veljavno glasovali.".
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23. člen
24.a člen se spremeni tako, da se glasi:
"Državni zbor pošlje zakon, ki je bil potrjen na referendumu, v razglasitev takoj po objavi razglasitve odločitve iz 53.b
člena tega zakona.".
24. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Eno leto po razglasitvi odločitve na referendumu državni
zbor ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z
odločitvijo volivcev.".
25. člen
Za 25. členom se doda oddelek "2.a Referendum o mednarodnih povezavah" s členi 25.a do 25.g, ki se glasijo:
"25.a člen
Na referendumu iz 3.a člena Ustave Republike Slovenije
se volivci vnaprej izjavijo o prenosu izvrševanja dela suverenih
pravic na mednarodne organizacije ali o vstopu v obrambno
zvezo, ki se ureja z mednarodno pogodbo (v nadaljnjem besedilu: referendum o mednarodnih povezavah).
25.b člen
Državni zbor lahko razpiše referendum iz 25.a člena tega
zakona po lastni odločitvi na predlog vlade, najmanj desetih
poslancev ali poslanske skupine (v nadaljnjem besedilu: predlagatelji).
V predlogu za razpis referenduma mora biti jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma.
Če referendumsko vprašanje ni oblikovano v skladu s
prejšnjim odstavkom, predsednik državnega zbora pred sejo ali
državni zbor na seji pozove predlagatelja oziroma predstavnika
predlagatelja, naj predlog v določenem roku, ki ne sme biti
krajši od treh dni, ustrezno dopolni oziroma popravi. Če ga ne
dopolni oziroma popravi, lahko to stori državni zbor sam, ali pa
o predlogu za razpis referenduma ne odloča.
25.c člen
Predlog za razpis referenduma se lahko vloži pred podpisom mednarodne pogodbe iz 25.a člena tega zakona kot tudi
po njenem podpisu, vendar pa najpozneje do začetka druge
obravnave predloga zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe
v državnem zboru.
25.č člen
Če je do sprejetja odločitve o razpisu referenduma vloženih več predlogov za razpis referenduma, državni zbor določi
eno ali več referendumskih vprašanj.
25.d člen
O predlogu za razpis referenduma državni zbor odloči
v tridesetih dneh. Odločitev o razpisu referenduma sprejme
državni zbor z večino glasov vseh poslancev.
Če v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe ustavno
sodišče presoja njeno skladnost z ustavo, državni zbor do
izdaje mnenja ustavnega sodišča odloži odločanje o predlogu
za razpis referenduma.
25.e člen
Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina
volivcev, ki so veljavno glasovali.
25.f člen
Državni zbor je vezan na odločitev volivcev na referendumu.
Državni zbor mora pri ratifikaciji mednarodne pogodbe,
na katero se je nanašalo referendumsko vprašanje, upoštevati
odločitev volivcev. Vezanost državnega zbora preneha, če do
ratifikacije mednarodne pogodbe ne pride.
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25.g člen
Če je bil referendum o mednarodnih povezavah izveden,
glede zakona o ratifikaciji take mednarodne pogodbe referenduma ni dopustno razpisati.".
26. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne
sme preteči manj kakor trideset dni in ne več kakor leto dni.
Določitev dneva glasovanja, do katerega preteče več kot petinštirideset dni od dneva razpisa referenduma, sprejme državni
zbor z dvotretjinsko večino navzočih poslancev.
Rok iz prejšnjega odstavka ne teče v času, določenem v
prvem odstavku 16.a člena tega zakona.".
27. člen
Prvi in drugi odstavek 34. člena se spremenita tako, da
se glasita:
"Najpozneje petnajst dni pred dnem glasovanja se akt o
razpisu referenduma objavi v medijih ali na drug način. V medijih ali na drug način se objavi tudi besedilo akta, o katerem
se bo odločalo na referendumu.
Medije ali drug način objave iz prejšnjega odstavka določi
Državna volilna komisija.".
28. člen
Drugi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Za vsako glasovanje na referendumu se sestavijo volilni
imeniki v skladu z zakonom, ki ureja evidenco volilne pravice.".

sita:

29. člen
V 38. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se gla-

"Pooblastila predlagatelja liste kandidatov v skladu z zakonom, ki ureja volitve v državni zbor, ima v postopku za izvedbo referenduma predstavnik predlagatelja referenduma.
Državna volilna komisija lahko določi tudi druge osebe,
ki imajo pravico določiti zaupnike za spremljanje dela volilnih
organov.".
30. člen
V 39., 47.a, 48., 52. in 53.a členu zakona se besedilo
"republiška volilna komisija" v ustreznem sklonu nadomesti z
besedilom "Državna volilna komisija" v ustreznem sklonu.
31. člen
44. člen se črta.

sita:

32. člen
V 49. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se gla-

"Kadar se na referendumu glasuje o več referendumskih
vprašanjih, se podatki iz prejšnjega odstavka ugotavljajo za
vsako referendumsko vprašanje posebej.
Kadar se na referendumu o spremembi ustave glasuje
o več referendumskih vprašanjih, se izpolnjevanje pogojev iz
6. člena tega zakona ugotavlja za vsako referendumsko vprašanje posebej.".
33. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Državna volilna komisija pošlje poročilo o izidu glasovanja državnemu zboru in predlagatelju referenduma ter ga objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.".
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34. člen
Prvi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora ima vsak
glasovalec, predlagatelj oziroma predstavnik predlagatelja zahteve za razpis referenduma pravico vložiti ugovor pri Državni
volilni komisiji v treh dneh od dneva izvedbe referenduma.".
V drugem, tretjem in četrtem odstavku se besedilo "republiška volilna komisija" v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom "Državna volilna komisija" v ustreznem sklonu.
35. člen
Za 53.a členom se doda 53.b člen, ki se glasi:
"53.b člen
Državni zbor v osmih dneh po pravnomočnosti poročila
državne volilne komisije iz 53.a člena tega zakona razglasi
odločitev, ki je bila sprejeta na referendumu, in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.".
36. člen
Drugi odstavek 54. člena se črta.
37. člen
V prvem odstavku 56. člena se pred besedo "lokalni"
doda beseda "samoupravni".
Dodajo se drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
"Akt o razpisu referenduma in besedilo akta, o katerem se
bo odločalo na referendumu, se objavita v medijih, ki jih določi
volilna komisija samoupravne lokalne skupnosti.
V postopku za izvedbo referenduma v samoupravni lokalni skupnosti je za varstvo pravice glasovanja pristojno Upravno
sodišče Republike Slovenije.
Stroški za izvedbo referenduma se krijejo iz proračuna
samoupravne lokalne skupnosti.
Glede vprašanj postopka za izvedbo referenduma v samoupravni lokalni skupnosti, ki s tem zakonom niso posebej
urejena, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
lokalne volitve, in zakona, ki ureja volitve v državni zbor.".
38. člen
IV.a poglavje in 59.a člen se črtata.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
39. člen
Tehnični in tehnološki pogoji za izvedbo določbe 18. člena
tega zakona, ki ureja dajanje podpore zahtevi za razpis referenduma preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim
elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom, se
zagotovijo v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
40. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 005-01/92-1/5
Ljubljana, dne 18. decembra 2006
EPA 1091-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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VLADA
6045.

Uredba o izvajanju finančne podpore za
ohranjanje in razvijanje slovenske identitete
zunaj Republike Slovenije

Na podlagi 47., 49., 52. in 54. člena Zakona o odnosih
Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list
RS, št. 43/06) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju finančne podpore za ohranjanje
in razvijanje slovenske identitete zunaj
Republike Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način izvajanja finančne podpore dejavnostim in strukturam Slovencev zunaj Republike Slovenije ter
organizacijam civilne družbe v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo
s Slovenci zunaj Republike Slovenije.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. "prosilec" je fizična ali pravna oseba, ki na podlagi objavljenega javnega razpisa posreduje uradu vlogo za dodelitev
finančne podpore;
2. "prejemnik" je prosilec, ki se mu z odločbo predstojnika
Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in
po svetu (v nadaljnjem besedilu: urad) dodeli finančna podpora;
3. "projekt" je ekonomsko neodvisen niz medsebojno povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri
katerih se za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni
viri (finančni, človeški itd.). Projekt je začasnega značaja in
njegov cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj
pomeni, da ima vsak projekt omejeno časovno dobo, trajanje
je določeno z datumom začetka in konca, enkraten rezultat pa
pomeni, da ga je zaradi njegovih posebnosti mogoče razlikovati
od podobnih projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma
aktivnosti;
4. "programi" so redne naloge in aktivnosti, ki jih prosilec
opravlja vsako leto in so njegova trajna dejavnost;
5. "krovne organizacije" so tiste reprezentativne organizacije narodnih skupnosti, ki povezujejo registrirane organizacije
in društva slovenske skupnosti in delujejo vsaj deset let na
celotnem tradicionalnem ozemlju poselitve.
3. člen
(program izvajanja finančne podpore)
(1) Za izvajanje finančne podpore je pristojen urad. Urad
pripravi letni ali večletni program izvajanja finančne podpore.
(2) Finančna podpora je po tej uredbi namenjena ukrepom
za spodbujanje in ohranjanje struktur ter dejavnosti in razvoja
slovenske identitete zunaj Republike Slovenije.
4. člen
(posvetovalna telesa)
Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu
in Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu lahko
pri pripravi letnega ali večletnega programa izvajanja finančne
podpore sodelujeta s predlogi.

5. člen
(način pridobitve sredstev)
(1) Urad razdeljuje sredstva po tej uredbi na podlagi javnih razpisov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko predstojnik urada
izjemoma z odločbo brez javnega razpisa razdeli sredstva,
če se program ali projekt financira iz intervencijskih sredstev
urada in če je to neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na
razpolago za odločitev o financiranju.
(3) Višina intervencijskih sredstev iz prejšnjega odstavka
se določi z letnim ali večletnim programom izvajanja finančne
podpore in znaša največ deset odstotkov sredstev, ki so z
državnim proračunom namenjena za izpolnjevanje ustavnih
obveznosti (podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v
zamejstvu in podpora Slovencem po svetu).
(4) Sredstva se po tej uredbi lahko pridobijo na podlagi
pisnih vlog, ki jih prosilci vložijo na podlagi izvedenega javnega
razpisa ali pisnih vlog za dodelitev intervencijskih sredstev za
sofinanciranje posameznih dejavnosti in struktur, ki so v skladu
z namenom uredbe.
(5) Sofinanciranje se praviloma izvaja za aktivnosti, ki so
bile ali bodo izvedene v tekočem proračunskem letu.
6. člen
(razpisno področje)
(1) Vrste programov ali projektov, ki se razpisujejo, se določijo z opredelitvijo dveh področij, v kateri spadajo ti programi
ali projekti (v nadaljnjem besedilu: razpisno področje):
– razpisno področje A: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu;
– razpisno področje B: finančna podpora Slovencem po
svetu.
(2) Urad lahko v tekočem letu na posameznem razpisnem
področju objavi več javnih razpisov ali skupni javni razpis za
obe razpisni področji.
II. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV IN PROJEKTOV
7. člen
(potek postopka)
Postopek izbire programov in projektov na podlagi javnega razpisa se izvede po naslednjem zaporedju:
1. uvedba postopka:
– sprejetje sklepa o uvedbi postopka,
– objava javnega razpisa,
– priprava razpisne dokumentacije;
2. priprava vlog za obravnavo:
– prispetje in evidentiranje vlog, prispelih na javni razpis,
– odpiranje vlog, prispelih na javni razpis,
– pošiljanje pozivov za dopolnitev nepopolnih vlog, prispelih na javni razpis;
3. izdaja sklepov o zavržbi nepopolnih in nepravočasnih
vlog;
4. ocenjevanje vlog in oblikovanje končnega predloga
strokovne komisije;
5. izdaja odločb.
8. člen
(sprejetje sklepa)
(1) Predstojnik urada sprejme sklep o začetku postopka
za izvedbo javnega razpisa. Predstojnik urada v sklepu opredeli:
– področje in cilje razpisa;
– pogoje in merila razpisa ter njihovo uporabo;
– datum objave razpisa.
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(2) Predstojnik urada lahko v sklepu opredeli okvirno
višino sredstev za posamezno državo ali širše geografsko
območje znotraj posameznega razpisnega področja.
9. člen
(objava javnega razpisa)
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh urada. Urad lahko o javnem razpisu obvesti medije, diplomatska predstavništva in konzulate
Republike Slovenije v tujini.
(2) Dokumentacija javnega razpisa je med razpisom dosegljiva vsem zainteresiranim na spletni strani urada, sedežu
urada in na diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije v tujini.
(3) Javni razpis vsebuje:
– ime in sedež urada;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in
meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje,
izberejo prejemniki sredstev, ter način uporabe in pomen posameznih meril;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago;
– način določanja višine sredstev, ki ga prejme posamezen prejemnik;
– navedbo časa in kraja, ko se lahko dvigne razpisna
dokumentacija;
– rok, do katerega morajo biti oddane oziroma dostavljene
vloge za dodelitev sredstev;
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega
razpisa;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva;
– vzorec pogodbe.
(4) Javni razpis lahko vsebuje tudi druge sestavine, potrebne za odločanje pri dodeljevanju sredstev.
10. člen
(sprejemanje in evidentiranje vlog za razpisno področje A)
(1) V vsakokratnem besedilu javnega razpisa za razpisno
področje A se določi, kje se sprejemajo vloge iz posamezne
države.
(2) Vloge iz prejšnjega odstavka se sprejemajo v tajništvu
urada ali na sedežih krovnih organizacij avtohtonih slovenskih
narodnih skupnosti v zamejstvu. Krovne organizacije narodne
skupnosti, pri katerih se ob posameznem javnem razpisu zbirajo vloge, se določijo v besedilu javnega razpisa.
(3) Vloge iz tega člena sprejemajo uradne in pooblaščene
osebe, ki jih določi predstojnik urada. Uradna ali pooblaščena
oseba na vsaki vlogi jasno označi datum prejema in zaporedno
številko. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
(4) Krovne organizacije narodne skupnosti, pri katerih se
ob posameznem razpisu zbirajo vloge, ob oddaji vloge vlagatelju izdajo potrdilo.
11. člen
(sprejemanje in evidentiranje vlog za razpisno področje B)
(1) Vloge za razpisno področje B se sprejemajo v tajništvu
urada.
(2) Uradna oseba, ki sprejema vloge, prispele na javni
razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema in zaporedno
številko. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
12. člen
(odpiranje vlog, prispelih na javni razpis)
(1) Vloge, prispele na javni razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje predstojnik urada za vsako razpisno
področje oziroma za države znotraj razpisnih področij.
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(2) Komisijo za odpiranje vlog sestavljajo predsednik in
najmanj dva člana.
(3) Vloge se odpirajo v roku, določenem v razpisu.
(4) Odpiranje vlog ni javno.
(5) Vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja.
(6) Komisija o postopku odpiranja vlog sestavi zapisnik, v
katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– kraj in čas odpiranja vlog;
– imena navzočih članov komisije;
– imena prosilcev in seznam vlog, iz katerega je razvidno,
ali je vloga popolna in pravočasna, oziroma navedbo o pomanjkljivostih, če je vloga nepopolna.
(7) Predsednik komisije za odpiranje vlog v roku osmih
dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste prosilce, katerih vloge
niso popolne, da jih dopolnijo. Vloge morajo biti dopolnjene v
roku osmih dni od prejema pisnega poziva.
(8) Komisije za odpiranje vlog s področja A pripravijo
vsebinski povzetek vlog in pridobijo usklajeno mnenje krovnih
organizacij o vlogah prosilcev ter vse skupaj posredujejo strokovni razpisni komisiji urada. Krovne organizacije pri oblikovanju mnenja upoštevajo merila navedena v razpisu, navodilo
urada in dolgoročni načrt dejavnosti manjšinske skupnosti. Za
vloge prosilcev iz Republike Slovenije komisiji ni treba pridobiti
mnenja krovnih organizacij.
13. člen
(sklep o zavržbi)
(1) Na podlagi ugotovitev iz zapisnika o odpiranju vlog se
prepozne vloge in vloge, ki niso dopolnjene v roku iz sedmega
odstavka prejšnjega člena, zavržejo.
(2) Vloga je pravočasna, če je prispela na kraj in v roku,
ki je določen v besedilu javnega razpisa.
(3) Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine,
ki jih določa besedilo javnega razpisa.
14. člen
(strokovna razpisna komisija urada)
(1) Predstojnik urada imenuje za posamezno razpisno
področje strokovno razpisno komisijo, ki jo v skladu z zakonom o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih
meja (Uradni list RS, št. 43/06) sestavljajo predstavniki urada,
pristojnih ministrstev in vladnih služb.
(2) Strokovno razpisno komisijo sestavljajo predsednik
komisije in najmanj dva člana.
15. člen
(presoja vlog)
(1) Strokovna razpisna komisija obravnava vse pravočasne in popolne vloge z vidika izpolnjevanja pogojev, določenih
z Zakonom o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj
njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06; v nadaljnjem besedilu:
zakon).
(2) Strokovna razpisna komisija ovrednoti programe in
projekte na podlagi meril iz 53. člena zakona ter o tem pripravi
zapisnik in izdela končni predlog finančne podpore.
(3) Kadar vloga vsebuje več projektov, lahko strokovna
razpisna komisija obravnava vse predložene projekte kot eno
celoto. Vse projekte iz posamezne vloge lahko strokovna razpisna komisija oceni z eno skupno oceno in ovrednoti z enim
skupnim zneskom.
(4) Vsebina programa se ne more prijaviti v okviru projekta.
16. člen
(izdaja odločbe)
(1) Na podlagi predloga strokovne razpisne komisije izda
predstojnik urada odločbe o finančni podpori programom in
projektom.
(2) Predstojnik urada lahko odloči drugače, kot je predlagala strokovna razpisna komisija, vendar mora takšno odločitev
pisno obrazložiti.
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III. SKLEPANJE POGODB
17. člen
(sklenitev pogodbe)
(1) Urad prejemniku sredstev posreduje odločbo o izbiri
in ga hkrati pozove, da potrdi izvedbo programa ali projekta z
dodeljenimi sredstvi.
(2) Urad na podlagi prejemnikovega odgovora posreduje
prejemniku pogodbo in ga pozove k podpisu.
(3) Če se prejemnik po prejemu poziva iz drugega odstavka tega člena ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
18. člen
(vsebina pogodbe)

mer:

(1) Pogodba vsebuje:
1. ime in naslov urada in prejemnika sredstev;
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
3. višino dodeljenih sredstev;
4. časovni načrt porabe sredstev;
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev, na pri-

– možnost, da urad kadarkoli preverja namensko porabo
sredstev;
– poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v
fazi izvajanja projekta ali programa oziroma najmanj zaključno
poročilo;
– dokazila o porabi sredstev;
– dolžnost urada, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev;
– določba, da mora prejemnik ob nenamenski porabi
sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– določba, da mora prejemnik obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni časovni
načrt, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje
porabe sredstev;
– obveznost navajanja urada kot financerja;
– določba, da mora prejemnik v pogodbeno določenem
roku obveščati urad o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– datum podpisa, podpis in če je izvajalec domača pravna
oseba, tudi žig;
6. navedbo skrbnika pogodbe za vsako pogodbeno
stranko.
(2) Pogodba lahko vsebuje tudi druge sestavine ali navedbe.
IV. OPRAVLJANJE NADZORA NAD POGODBAMI
19. člen
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20. člen
(poročanje)
(1) Prejemnik mora uradu predložiti zaključno poročilo
o poteku in rezultatih izvedbe projektov oziroma programov v
rokih, določenih s pogodbo.
(2) S pogodbo je lahko določena tudi obveznost delnega
poročanja. V primeru dvoma lahko urad zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana s predmetom pogodbe.

21. člen
(hranjenje dokumentacije)
Urad mora hraniti dokumentacijo o postopku dodelitve sredstev v skladu s pravili o hranjenju dokumentarnega gradiva.
V. KONČNA DOLOČBA
22. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-19/2006/12
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1812-0006
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

6046.

Uredba o postopku za zasedbo delovnega
mesta v organih državne uprave in v
pravosodnih organih

Na podlagi 57. in 60. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o postopku za zasedbo delovnega mesta
v organih državne uprave in v pravosodnih
organih
I. UVODNA DOLOČBA IN POGOJI ZA ZAČETEK
POSTOPKA

(opravljanje nadzora)

1. člen

(1) Nadzor nad porabo sredstev prejemnikov opravlja
urad na podlagi predloženih pisnih poročil in dokazil o porabi
sredstev, ki jih morajo prejemniki predložiti uradu, kot je določeno z odločbo oziroma pogodbo o finančni podpori.
(2) Prosilcu, pri katerem se ugotovi, da je v vlogi navajal
neresnične podatke, se sredstva ne dodelijo. Prav tako tak prosilec ne more pridobiti sredstev po tej uredbi tudi v naslednjem
proračunskem letu.
(3) Prejemnik, ki je neupravičeno pridobil ali nenamensko
uporabil sredstva, jih mora vrniti skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila prejemniku do
dneva vračila.
(4) Prejemnik iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti sredstev po tej uredbi v obdobju enega leta od vračila
sredstev.

(predmet urejanja)
(1) Ta uredba ureja postopek za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih
organih.
(2) Določbe te uredbe o internem natečaju veljajo za
organe državne uprave in za druge organe, ki po sporazumu
z Vlado Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada)
vstopijo v interni trg dela.
(3) Določbe te uredbe o internem natečaju se smiselno
uporabljajo tudi v postopkih imenovanja zaposlenih v predstavništvih Republike Slovenije v tujini, ki jih na podlagi pisnega
sporazuma s predstojniki državnih in drugih organov in organizacij za opravljanje nalog na gospodarskem, obrambnem,
kulturnem, znanstvenem, informativnem in drugih področjih za
določen čas imenuje minister za zunanje zadeve.
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(4) Določbe te uredbe o predstojniku veljajo tudi za vodjo
kadrovskega poslovanja v okviru pooblastil, ki mu jih je dal
predstojnik.
2. člen
(pogoji za izvedbo postopka)
(1) Postopek za zasedbo prostega delovnega mesta se
lahko začne, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da se trajno ali začasno poveča obseg dela, povečanega obsega dela pa ni mogoče opravljati z obstoječim številom
javnih uslužbencev, oziroma se ob nespremenjenem obsegu
dela izprazni delovno mesto;
– da ima organ zagotovljena finančna sredstva za zaposlitev;
– da je delovno mesto določeno v sistemizaciji, razen v
primerih, če se delovno razmerje sklene za določen čas in za
opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega
in praktičnega usposabljanja;
– da je delovno mesto prosto oziroma so podane okoliščine, da bo delovno mesto postalo prosto v skladu s tretjim
in četrtim odstavkom 45. člena Uredbe o notranji organizaciji,
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03,
109/03, 22/04, 43/04, 58/04, 138/04, 35/05 in 60/05, 72/05,
112/05 in 49/06) in
– da je zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom
organa.
(2) Postopek za zasedbo delovnega mesta zaradi dalj
časa trajajoče odsotnosti javnega uslužbenca (porodniški dopust, dalj časa trajajoča odsotnost iz zdravstvenih razlogov, čas
trajanja mirovanja pravic iz delovnega razmerja in podobno)
se lahko začne že pred dnem odsotnosti javnega uslužbenca,
premestitev ali nova zaposlitev pa se izvede, ko se delovno
mesto izprazni.
(3) Če se delovno mesto ne zasede s premestitvijo javnega uslužbenca iz istega ali drugega organa oziroma v okviru
internega trga dela ali na podlagi internega natečaja, je za zasedbo delovnega mesta obvezen postopek javnega natečaja,
če gre za uradniško delovno mesto in če poseben zakon ne
določa drugače.
3. člen
(postopek premestitve)
(1) Imenovanje v nižji naziv je dopustno le v primeru
premestitve s soglasjem uradnika, pri čemer se v pogodbi o
zaposlitvi določi tudi, da se uradnik odpoveduje dosedanjemu
nazivu.
(2) V odločbi o imenovanju v naziv se določi, da začne
imenovanje učinkovati z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
Če pogodba o zaposlitvi iz razlogov, ki so na strani uradnika,
ni sklenjena v 30 dneh od imenovanja v naziv, oseba oziroma
organ, ki je izdal odločbo o imenovanju v naziv, to odločbo
odpravi.
(3) Sporazumna premestitev se lahko izvede po vročitvi
odločbe o imenovanju v naziv.
(4) Če javni uslužbenec v 30 dneh od imenovanja v naziv
ne sklene pogodbe o zaposlitvi oziroma ne začne z delom se
lahko začne nov postopek za zasedbo prostega delovnega
mesta.
II. NOTRANJA SEZNANITEV IN PREMESTITEV
V OKVIRU ORGANA
4. člen
(iskanje notranjih kadrovskih potencialov)
Predstojnik na podlagi mnenja vodje organizacijske enote, v kateri je prosto delovno mesto oceni, ali je kateri od javnih
uslužbencev iz istega organa primerno strokovno usposobljen
za delo na prostem delovnem mestu. Mnenje predstojnika te-
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melji na ocenah delovne uspešnosti in na oceni znanj, veščin,
sposobnosti in osebnostnih lastnosti javnega uslužbenca za
opravljanje nalog na prostem delovnem mestu.
5. člen
(notranja seznanitev o prostem delovnem mestu)
(1) V organu se lahko izvede notranja seznanitev o prostem delovnem mestu.
(2) Obvestilo o prostem delovnem mestu v organu se
objavi na oglasni deski organa ali na drugem primernem mestu tako, da se z njim seznanijo vsi javni uslužbenci v organu.
Pisno obvestilo mora vsebovati sestavine iz prvega odstavka
9. člena te uredbe.
(3) Prijava kandidata na prosto delovno mesto mora vsebovati najmanj sestavine iz drugega odstavka 10. člena te uredbe.
(4) Če se v roku, ki ga določi predstojnik in ne sme biti
krajši od osmih dni od objave obvestila o prostem delovnem
mestu, nihče od zaposlenih javnih uslužbencev v organu ne
prijavi za zasedbo prostega delovnega mesta, ali če predstojnik ugotovi, da noben javni uslužbenec ni primerno strokovno
usposobljen za delo na prostem delovnem mestu, lahko predstojnik začne s postopkom internega natečaja za zasedbo
prostega delovnega mesta s premestitvijo javnega uslužbenca
iz drugega organa.
III. INTERNI NATEČAJ
6. člen
(namen internega natečaja)
(1) Predstojnik, ki želi zapolniti prosto delovno mesto,
lahko izvede postopek internega natečaja. Interni natečaj se
izvaja z namenom, da se pred uvedbo postopka za novo zaposlitev omogoči zaposlenim javnim uslužbencem v organih
državne uprave in drugih organih, ki po sporazumu z vlado
vstopijo v interni trg dela, da pod enakimi pogoji kandidirajo
za zasedbo prostega delovnega mesta, in s ciljem, da se med
prijavljenimi kandidati za zasedbo prostega delovnega mesta
izbere tistega kandidata, ki izpolnjuje pogoje za delovno mesto
in je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje nalog na
delovnem mestu.
(2) Postopek internega natečaja se lahko začne hkrati s
seznanitvijo o prostem delovnem mestu po 5. členu te uredbe.
V tem primeru se javne uslužbence, zaposlene v organu, posebej seznani s tem, da je sprožen interni natečaj in da se lahko
prijavijo na delovno mesto preko internega natečaja. Prijave na
obvestilo o prostem delovnem mestu se štejejo kot prijave na
interni natečaj in se obravnavajo v okviru internega natečaja.
7. člen
(interni trg dela)
(1) Na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo se
oblikuje interni trg dela organov, ki so z vlado sklenili dogovor
o vključitvi v interni trg dela. Lokalna skupnost lahko za sklenitev dogovora pooblasti reprezentativno združenje lokalnih
skupnosti.
(2) Evidenca internega trga dela vsebuje:
– podatke o stopnji in smeri izobrazbe ter delovnih izkušnjah razpoložljivih javnih uslužbencev za premestitev v drug
organ,
– podatke o izobrazbi, delovnih izkušnjah in delovnem področju javnih uslužbencev, ki iščejo premestitev v drug organ,
– objave internih natečajev,
– objave organov v zvezi z delom v projektnih skupinah in
– druge objave v zvezi s kadrovskimi potrebami.
(3) V primeru, da javni uslužbenec, ki je uvrščen na interni trg dela ustreza pogojem za zasedbo prostega delovnega
mesta in ima po oceni predstojnika ustrezna znanja, veščine
in sposobnosti, se ga lahko premesti v skladu s 17. členom te
uredbe.
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8. člen

11. člen

(postopek za izvedbo internega natečaja)

(preverjanje izpolnjevanja pogojev)

(1) Postopek za izvedbo internega natečaja obsega:
– objavo internega natečaja na spletni strani ministrstva,
pristojnega za upravo,
– izvedbo izbirnega postopka, če gre za uradniško delovno mesto, oziroma predhodnega preizkusa usposobljenosti, če
gre za strokovno-tehnično delovno mesto, za katero je predhodni preizkus usposobljenosti določen s sistemizacijo,
– premestitev javnega uslužbenca iz istega ali drugega
organa.
(2) Interni natečaji organov, vključenih v interni trg dela, se
objavijo na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.

(1) Izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta
organ preveri pred izvedbo izbirnega postopka na podlagi
prijav kandidatov.
(2) Pred izbiro kandidata organ preveri izpolnjevanje pogojev s pridobitvijo podatkov iz centralne kadrovske evidence
oziroma kadrovske evidence organa, kjer je kandidat zaposlen.
Če je pogoj za opravljanje nalog na delovnem mestu varnostno
preverjanje, se to izvede z izbranim kandidatom pred premestitvijo. V tem primeru se kot natečajni pogoj določi izjava
kandidata, da z varnostnim preverjanjem soglaša.

9. člen

(izbirni postopek)

(sestavine objave internega natečaja)

(1) V izbirni postopek se uvrstijo popolne in pravočasno
prispele prijave. V izbirni postopek za zasedbo uradniškega
delovnega mesta se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo natečajne
pogoje.
(2) Izbirni postopek se opravi tudi z uradniki, ki imajo isti
naziv, kot je naziv, v katerem se opravlja delo na delovnem mestu,
za katerega kandidirajo oziroma z uradniki, ki izpolnjujejo pogoj za
imenovanje v naziv, v katerem se opravlja delo na tem delovnem
mestu, v skladu s predpisi, ki urejajo napredovanje v nazive.
(3) V izbirnem postopku se za preverjanje usposobljenosti
kandidata lahko uporabijo zlasti naslednje metode:
– pregled prijave,
– vpogled v kadrovsko evidenco,
– pisni preizkus,
– razgovor (intervju),
– druge metode, skladne s strokovnimi spoznanji na področju ravnanja z ljudmi pri delu.

(1) Objava internega natečaja vsebuje najmanj naslednje
podatke o:
– organu, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo,
– kraju opravljanja dela,
– vrsti delovnega mesta, na katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo,
– pogojih za zasedbo delovnega mesta v skladu s sistemizacijo,
– vsebini prijave,
– okvirni vsebini dela,
– poskusnem delu, če gre za delovno mesto, za katero je
poskusno delo določeno s sistemizacijo,
– predhodnem preizkusu usposobljenosti, če gre za strokovno-tehnično delovno mesto, za katero je predhodni preizkus
usposobljenosti določen s sistemizacijo,
– roku in naslovu za vlaganje prijav,
– navedbo, da bo obvestilo o končanem izbirnem postopku objavljeno na spletnih straneh organa ter spletni naslov
organa, in
– ime in priimek ter telefonsko številko osebe, zadolžene
za dajanje informacij o izvedbi internega natečaja.
(2) Rok za vlaganje prijav na interni natečaj ne sme biti
krajši od osem dni od dneva objave internega natečaja, teči pa
začne naslednji dan po objavi besedila internega natečaja na
spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo. Za tek rokov
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo upravni
postopek.
(3) Objava internega natečaja na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo, z vsebino iz prvega odstavka tega
člena poteka v elektronski obliki. Organi posredujejo zahtevo
za objavo z besedilom internega natečaja najkasneje tri dni
pred predvideno objavo.
(4) Organi, ki so vključeni v interni trg dela, so dolžni
zagotoviti, da se s prostim delovnim mestom, za katero lahko
kandidirajo, pravočasno seznanijo tudi javni uslužbenci, ki na
delovnem mestu nimajo dostopa do spletne strani, na kateri se
objavljajo interni natečaji.
10. člen
(prijava kandidata)
(1) Prijave na prosto delovno mesto se posredujejo v pisni
obliki. Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika prijave,
ki ni pogojena z elektronskim podpisom.
(2) Prijava mora vsebovati najmanj:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede uradniškega naziva, iz katere je razviden naziv, ki ga kandidat ima,
– izjavo kandidata, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo
delovnega mesta,
– izjavo kandidata, da za namen natečajnega postopka
dovoljuje organu, ki objavlja interni natečaj pridobitev podatkov
iz 1. in 2. točke iz centralne kadrovske evidence oziroma iz
kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo.

12. člen

13. člen
(vodenje izbirnega postopka)
Izbirni postopek v postopku internega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta vodi predstojnik organa,
lahko pa pooblasti drugega javnega uslužbenca ali imenuje
natečajno komisijo.
14. člen
(predhodni preizkus usposobljenosti)
(1) Za zasedbo strokovno-tehničnega delovnega mesta
se lahko s kandidati opravi izbirni postopek oziroma opravi
predhodni preizkus usposobljenosti.
(2) Za predhodni preizkus usposobljenosti se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 12. člena in določba
13. člena te uredbe.
15. člen
(izbira kandidata)
(1) V natečajnem postopku se za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta izbere kandidat, ki se v izbirnem postopku izkaže kot najbolj strokovno usposobljen za opravljanje
dela na prostem uradniškem delovnem mestu in ki izpolnjuje
pogoje za imenovanje v naziv, v katerem se opravlja delo ter
ostale pogoje za zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta. Za strokovno usposobljenost se šteje strokovno znanje in druga znanja, veščine in sposobnosti, ki so potrebni za
uspešno opravljanje dela.
(2) Če se v izbirnem postopku ugotovi, da nihče od prijavljenih kandidatov ni primeren za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta, se lahko interni natečaj ponovi.
Obvestilo o neuspelem internem natečaju se objavi na spletni
strani organa.
(3) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporabljata
tudi v postopku izbire kandidata za zasedbo prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta na podlagi predhodnega
preizkusa usposobljenosti.
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16. člen
(obvestilo o izbiri)
Na spletni strani organa se objavi obvestilo o končanem
postopku internega natečaja z navedbo, ali je bil v natečajnem
postopku izbran kandidat za prosto delovno mesto in da imajo
neizbrani kandidati pravico do vpogleda v gradivo izbirnega
postopka.
17. člen
(postopek premestitve)
(1) Izbrani kandidat se premesti na delovno mesto, za katero je bil izbran, v okviru istega ali drugega organa s sklenitvijo
aneksa k pogodbi o zaposlitvi.
(2) V primeru premestitve kandidata v okviru internega
trga dela predstojnik organa, kjer je izbrani kandidat zaposlen, in predstojnik organa, kamor bo premeščen, z izbranim
kandidatom skleneta pogodbo o zaposlitvi. Pogodba velja tudi
kot sporazum predstojnikov o premestitvi javnega uslužbenca.
Pogodba je lahko sklenjena z odložnim rokom, ki zagotavlja,
da bo javni uslužbenec prenehal opravljati delo v organu tako,
da ne bo ovirano normalno poslovanje organa.
(3) Če predstojnik organa, v katerem javni uslužbenec
dela, ne soglaša s premestitvijo, se lahko predstojnik organa,
ki je objavil interni natečaj, in javni uslužbenec, ki je bil izbran,
dogovorita o premestitvi po preteku odpovednega roka. Dogovor se sklene v pisni obliki in zavezuje organ, ki je objavil interni
natečaj. Po preteku odpovednega roka se šteje, da je vlada
dala soglasje na premestitev javnega uslužbenca.
(4) Če je kandidat zaposlen v organu, ki je vključen v
interni trg dela, izbran pa je bil za zasedbo prostega delovnega mesta v drugem organu, ki je vključen v interni trg dela,
mu delovno razmerje preneha na način, določen z zakonom
(sporazum, odpoved). Z izbranim kandidatom se sklene nova
pogodba o zaposlitvi, pri čemer lahko izbrani kandidat obdrži
že dosežen naziv, če se delo na tem delovnem mestu lahko
opravlja v istem nazivu.
IV. POSTOPEK ZA NOVO ZAPOSLITEV
18. člen
(postopek za novo zaposlitev)
(1) Če se na prosto delovno mesto ne premesti javni
uslužbenec iz istega ali drugega organa, lahko predstojnik
organa začne postopek za novo zaposlitev.
(2) Za izvedbo postopka javnega natečaja za novo zaposlitev na uradniškem delovnem mestu se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razen določb o ustni obravnavi, postopek za novo zaposlitev strokovno-tehničnega javnega uslužbenca pa poteka po postopku,
določenem s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zaposlitev na uradniško delovno mesto za določen čas izvede po
postopku, določenem s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.
(4) Postopek za zaposlitev pripravnika se lahko izvede
kot javni natečaj, če se bo pripravnik usposabljal za uradniško
delovno mesto. Zaposlitev pripravnika, ki se bo usposabljal za
delo na strokovno-tehničnem delovnem mestu, se izvede po
postopku, določenem s predpisi, ki urejajo delovna razmerja,
in kolektivno pogodbo.
19. člen
(sestavine objave javnega natečaja)
(1) Besedilo objave javnega natečaja določi predstojnik.
Javni natečaj se objavi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za upravo ter v Uradnem listu Republike Slovenije ali v
dnevnem časopisu.
(2) Objava javnega natečaja mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

dela,

– o organu in kraju opravljanja dela,
– o vrsti uradniškega delovnega mesta z okvirno vsebino

– o pogojih za opravljanje dela,
– o vsebini prijave,
– o roku in naslovu (vključno z elektronskim) za vlaganje
prijav in roku obveščanja o izbiri,
– o osebi, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja,
– navedbo, da bo obvestilo o končanem izbirnem postopku objavljeno na spletnih straneh organa in naslov organa,
– navedbo, da bo organ obravnaval samo popolne prijave.
(3) Besedilo objave javnega natečaja lahko vsebuje tudi
merila za izbiro, če so bila določena pred objavo javnega
natečaja.
20. člen
(prijava kandidata in predložitev dokazil)
(1) Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijava se pošlje v
zaprti ovojnici z označbo "za javni natečaj" in navedbo delovnega mesta. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
(2) Rok za vlaganje prijav na javni natečaj začne teči
naslednji dan po objavi besedila javnega natečaja in ne sme
biti krajši od osem dni. Za štetje rokov se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja upravni postopek.
(3) Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati najmanj:
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka organu, ki objavlja javni natečaj, dovoli pridobitev podatkov iz 3.
točke iz uradne evidence.
(4) Če je pogoj za opravljanje nalog na delovnem mestu
varnostno preverjanje, se to izvede z izbranim kandidatom
po izdaji sklepa o izbiri ter pred imenovanjem v naziv in pred
premestitvijo, pri čemer se kot natečajni pogoj določi izjava
kandidata, da s tem preverjanjem soglaša. V primeru, da se v
postopku varnostnega preverjanja izdaja dovoljenja za dostop
do tajnih podatkov zavrne, se natečajni postopek s sklepom
ustavi. Zoper sklep je dovoljena pritožba.
(5) Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki se šteje, dokler ne sporoči drugače, da
želi vročanje in obveščanje v elektronski obliki.
21. člen
(formalno nepopolna prijava)
(1) V izbirni postopek se ne uvrsti kandidat, ki pošlje
nepopolno prijavo ali iz njegove prijave izhaja, da ne izpolnjuje
natečajnih pogojev. Kandidatu se izda sklep, zoper katerega je
dovoljena pritožba.
(2) Nepopolna prijava je prijava,
– ki ji kandidat ne priloži vseh prilog, ki so navedene v
objavi javnega natečaja, in ne navede razlogov, zaradi katerih
jih ni predložil,
– iz katere ni mogoče razbrati, ali izpolnjuje natečajne
pogoje.
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(4) Če se v izbirnem postopku izkaže, da nobeden izmed
kandidatov ni strokovno usposobljen za uradniško delovno
mesto, se lahko natečajni postopek ponovi, prijavljenim kandidatom pa se vroči obvestilo o neuspelem natečaju.

(natečajna komisija in izbirni postopek)

25. člen

(1) V izbirnem postopku se ugotovi, kateri kandidat je
najbolj strokovno usposobljen.
(2) Predstojnik lahko za vodenje izbirnega postopka pooblasti javnega uslužbenca ali imenuje natečajno komisijo. Če
predstojnik imenuje natečajno komisijo, mora biti član komisije
vodja ožje ali širše organizacijske enote, v kateri bo uradnik
opravljal delo.
(3) Predstojnik, javni uslužbenec, ki vodi izbirni postopek
oziroma natečajna komisija iz prejšnjega odstavka pred začetkom izbirnega postopka pisno določita merila za izbiro in metode preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov. Če se
izbirni postopek izvaja v več fazah (z izločanjem kandidatov),
se lahko merila določijo pred vsako fazo posebej.
(4) Če merila za izbiro in metode preverjanja strokovne
usposobljenosti niso določena s sistemizacijo delovnih mest,
ne smejo biti z njo v nasprotju. Merila morajo odražati dejanske
potrebe delovnega procesa in ne smejo biti diskriminatorna.
(5) V izbirnem postopku se za preverjanje strokovne
usposobljenosti uporabi zlasti naslednje metode:
– pregled prijave,
– pisni preizkus,
– razgovor (intervju),
– druge metode, skladne s strokovnimi spoznanji na področju ravnanja z ljudmi pri delu.
(6) Strokovno pomoč za delo natečajne komisije oziroma pooblaščenega javnega uslužbenca zagotavlja kadrovska
služba organa.

(vročanje sklepov v natečajnem postopku)

23. člen
(poročilo o izvedbi natečajnega postopka)
(1) Natečajna komisija oziroma pooblaščeni javni uslužbenec ob pomoči kadrovske službe organa pripravi poročilo o
izvedbi izbirnega postopka, ki vsebuje tudi osnutek sklepa o
izbiri. Poročilo se posreduje predstojniku oziroma vodji kadrovskega poslovanja v organu.
(2 Natečajna komisija oziroma pooblaščeni javni uslužbenec lahko predlaga tudi, da se ne izbere noben kandidat.
(3) Pred odločitvijo o izbiri lahko predstojnik oziroma vodja
kadrovskega poslovanja opravi razgovor s kandidatom, ki mu
ga je predlagala natečajna komisija oziroma pooblaščeni javni
uslužbenec, mora pa preveriti verodostojnost javnih listin ter
listin o opravljenih izpitih, ki so pogoj za zasedbo delovnega
mesta. V primeru, da se verodostojnosti listin ne da preveriti,
da kandidat pisno izjavo, da so ta verodostojna.
(4) Pred odločitvijo o izbiri se za izbranega kandidata
s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc preveri resničnost
njegovih izjav in navedb o izpolnjevanju pogojev.
V. SKLEPI IN NJIHOVO VROČANJE V NATEČAJNEM
POSTOPKU
24. člen
(sklepi v postopku natečajnem postopku)
(1) Kandidatu, ki je bil izbran v natečajnem postopku, se
izda in vroči sklep o izbiri.
(2) Neizbranemu kandidatu se izda in vroči sklep, zoper
katerega je dovoljena pritožba. V pravnem pouku sklepa se
poleg pravice do pritožbe navede tudi pravica do vpogleda v
gradiva izbirnega postopka.
(3) V obrazložitvi sklepa iz prvega in drugega odstavka tega člena se navede merila in opiše potek izbirnega
postopka.
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(1) Sklepi in obvestilo iz prejšnjega člena se vročajo kandidatom v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Organ na svoji spletni strani objavi obvestilo o končanem natečajnem postopku.
(3) Če se postopek javnega natečaja zaključi z izbiro
kandidata, obvestilo o končanem natečajnem postopku vsebuje
najmanj:
– navedbo o pravici do vpogleda v vse podatke, ki jih je
izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega
postopka in
– navedbo osebe s telefonsko številko za posredovanje
informacij o natečajnem postopku.
(4) Če se v izbirnem postopku javnega natečaja izkaže,
da nihče izmed prijavljenih kandidatov po merilih izbirnega postopka ni dovolj strokovno usposobljen za uradniško delovno
mesto, se na spletni strani organa objavi obvestilo o neuspešno
zaključenem postopku z navedbo pravice kandidatov do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.
26. člen
(vpogled v gradivo izbirnega postopka)
(1) Pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka ima
vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku. Vpogled se
izvaja pod nadzorom uradne osebe. Kandidat lahko vpogleda
v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na
javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in
v vsa gradiva izbirnega postopka razen v prijave, ki so jih vložili
neizbrani kandidati.
(2) Gradiva izbirnega postopka zajemajo predvsem:
– besedilo objave javnega natečaja,
– prijave kandidatov,
– sklep o imenovanju natečajne komisije,
– merila izbirnega postopka,
– pisni izdelki kandidatov, nastali v okviru izbirnega postopka,
– gradivo, iz katerega so razvidni izbirne metode, faze
izbirnega postopka in kandidati, ki so bili izločeni v posameznih
fazah,
– ocenjevalni zapisnik razgovorov s posameznimi kandidati.
27. člen
(pridobitev in ohranitev naziva)
(1) Kandidata, ki je izbran v postopku javnega natečaja,
se pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi imenuje v najnižji naziv,
v katerem se lahko opravlja delo na delovnem mestu.
(2) Če je na javnem natečaju izbran uradnik, ki je v delovnem razmerju v državnem organu, se delovno razmerje
nadaljuje, če se predstojnik in javni uslužbenec ne dogovorita
drugače. Uradnik lahko ohrani pridobljeni naziv, kadar ta naziv ni najnižji, v katerem se lahko opravlja delo na delovnem
mestu.
(3) Določba prvega odstavka tega člena se ne uporablja
za pripravnika, ki se je usposabljal za uradniško delovno mesto.
(4) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja
tudi za javnega uslužbenca, ki dela na strokovno-tehničnem
delovnem mestu in nima uradniškega naziva.
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V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
28. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
22/04, 57/05, 93/05 in 10/06).
29. člen
(natečajni postopki v teku)
Natečajni postopki, pričeti pred začetkom veljavnosti te
uredbe, se končajo po do sedaj veljavnih določbah uredbe iz
prejšnjega člena.
30. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00714-16/2006/13
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-3111-0009
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

6047.

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju
sistema varščin za izpolnitev obveznosti,
povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne
politike

Na podlagi 5. člena v zvezi s 25. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o izvajanju sistema
varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih
z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike
1. člen
V Uredbi o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike
(Uradni list RS, št. 46/05), se v prvem odstavku 3. člena črta
besedilo »v protivrednosti SIT po tečaju iz Uredbe Komisije
(ES) št. 2808/98 z dne 22. decembra 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo kmetijsko-monetarnega sistema za euro
v kmetijstvu (UL L št. 349 z dne 24. 12. 1998, str. 36, z vsemi
spremembami)«.
2. člen
Priloge od 1 do 14 se nadomestijo z novimi prilogami od
1 od 14, ki so sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 00715-44/2006/5
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2311-0195
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister
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PRILOGA 1
IZJAVA O OBVEZNOSTIH ZA PLAýILO ZNESKA ZAPADLOSTI
PLAýILNA OBLJUBA

Tržni ukrep _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ýe je znesek varšþine manjši od 500 eurov ni potrebno položiti varšþine v skladu s 5. þlenom
Uredbe 2220/85/EGS. Vlagatelj se obvezuje plaþati znesek, ki bi bil plaþljiv, þe bi položil
varšþino, katera bi kasneje delno ali v celoti zapadla. Ustrezen znesek zapadlosti z
morebitnimi predpisanimi obrestmi, mora vlagatelj plaþati v roku 30 dni po prejemu poziva
na transakcijski raþun Izvrševanje proraþuna RS 01100-6300109972 z navedbo sklica na
številko odobritve 18 23183-7141998-yyZZZZxx.
Prvi dve številki (oznaþeni z yy) doloþata podroþje oziroma ukrep, za katerega se vlaga
varšþina.
Šifre podroþja oziroma ukrepov so navedene v Prilogi 14 te uredbe.
Srednje številke (oznaþene z ZZZZ) se uporabljajo za proste namene po posebnem navodilu
Agencije in se pri obiþajnih pologih vpišejo niþle.
Zadnji dve številki v sklicu (oznaþeni z xx) sta namenjeni zadnjima dvema številkama letnice
nakazila.

Naziv vlagatelja ______________________________________________________________
Naslov vlagatelja _____________________________________________________________
Številka dokumenta ___________________________________________________________
Vrsta dokumenta _____________________________________________________________

Kraj, datum
__________________________

Priloga

Žig in podpis vlagatelja
____________________________
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PRILOGA 2
VZOREC GARANCIJE ZA VRAýILO PREDPLAýILA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banka-garant…………………………………………………………………………………….
Za upraviþenca iz garancije……………………………………………………………………..
Po naroþilu-naroþnik……..……………………………………………………………………
izdaja
BANýNO GARANCIJO št....................
za vraþilo predplaþila
PODATKI O BANKI-GARANTU
Matiþna številka:
Davþna številka:
Naziv banke:
Sedež:

Poštna številka:

Kraj:

Poravnalni raþun,
ki se vodi pri:

PODATKI O NAROýNIKU
Matiþna številka:
Davþna številka oz. druga
identifikacijska številka:

Osebno ime oz. firma:
Prebivališþe oz. sedež:
Poštna številka:

Kraj:

Banka izjavlja, da je seznanjena:
x da namerava …………………(v nadaljevanju: upraviþenec) plaþati ……………….. (v
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nadaljevanju: naroþnik garancije) predplaþilo v znesku .…………...……. (v nadaljevanju:
predplaþilo),
x da se je naroþnik garancije v zvezi s predplaþilom, ki ga bo prejel, zavezal, da bo:
1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………
(v nadaljevanju: obveznost) povezano z ukrepi kmetijske tržno cenovne politike (vpiše se
šifra iz Priloge 14 te uredbe):

x

da je naroþnik garancije skladno z Uredbo 2220/85/EGS ter drugimi uredbami po
posameznih tržnih ureditvah dolžan upraviþencu predložiti banþno garancijo za vraþilo
predplaþila, poveþano za obresti v primerih, doloþenih v posameznih uredbah.

Banka se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo upraviþencu na njegov
prvi pisni poziv, ki mu bo priložena pisna izjava upraviþenca, da naroþnik garancije ni
izpolnil obveznosti, v 30 dneh plaþala vsak zapadel in neporavnan znesek do najvišjega
skupnega zneska
………………………………………….EUR
(z besedo…………………………………………………………….………………………..)
poveþan za obresti po obrestni meri …… za obdobje od prejema predplaþila do vraþila le-tega
obraþunane po linearnem izraþunu
Z vsakim delnim plaþilom po garanciji, se obveznost banke ustrezno zmanjša za izplaþani
znesek.
Ta garancija ni prenosljiva in stopi v veljavo z dnem plaþila predplaþila naroþniku garancije
ter velja do vkljuþno …………………., ne glede na to, ali upraviþenec vrne garancijo banki.
Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni
na katere banka ne posluje z obiþajnim delovnim þasom. ýe konþni dan veljavnosti garancije
ni delovni dan, mora banka prejeti pisni zahtevek upraviþenca za unovþenje garancije
najkasneje na zadnji delovni dan pred dnem konþnega dne veljavnosti garancije.
Morebitne spore med upraviþencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišþe v Ljubljani.

.............................
(kraj in datum)

M.P.

.................................................
(podpis pooblašþene osebe)
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PRILOGA 3
VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE
Banka-garant…………………………………………………………………………………….
Za upraviþenca iz garancije……………………………………………………………………..
Po naroþilu-naroþnik……………………………………………………………………………
izdaja
BANýNO GARANCIJO št....................
za resnost ponudbe
PODATKI O BANKI-GARANTU
Matiþna številka:
Davþna številka:
Naziv banke:
Sedež:

Poštna številka:

Kraj:

Poravnalni raþun,
ki se vodi pri:

PODATKI O NAROýNIKU
Matiþna številka:
Davþna številka oz. druga
identifikacijska številka:

Osebno ime oz. firma:
Prebivališþe oz. sedež:
Poštna številka:

Kraj:
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Banka izjavlja, da je seznanjena:
x da bo …………………… (v nadaljnjem besedilu: naroþnik garancije) oddal ponudbo v
skladu s predpisom objavljenim v uradnem listu EU, številka …………, z dne…………
oz. predpisom ali javnim razpisom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije,
številka ………. z dne........, oz. javnim razpisom objavljenim v Uradnem listu EU,
številka ……. z dne ……….. (v nadaljnjem besedilu: predpis oz. razpis), ki ga je objavil
…………………… (v nadaljnjem besedilu: upraviþenec) za izvršitev naslednje storitve
oz. za nabavo naslednjega blaga:
1......................................
2......................................
3......................................
(v nadaljevanju: ponudba)
povezano z ukrepi kmetijske tržno cenovne politike (vpiše se šifra iz Priloge 14 te uredbe):

x

da mora naroþnik ponudbi priložiti banþno garancijo za resnost ponudbe skladno s
predpisom oz. razpisom ter skladno z Uredbo 2220/85/EGS ter drugimi uredbami po
posameznih tržnih ureditvah, v višini ……….% od ocenjene vrednosti naroþila, kar znaša
....………….. in z rokom veljavnosti do vkljuþno ..........……

Banka se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo upraviþencu na njegov
prvi pisni poziv, ki mu bo priložena pisna izjava upraviþenca, da naroþnik garancije ni
izpolnil pogojev iz predpisa oz. razpisa plaþala, in sicer v 30 dneh po prejemu pisnega
zahtevka upraviþenca vsak znesek do najvišjega skupnega zneska
………………………………………….EUR
(z besedo…………………………………………………………….………………………..)
Z vsakim delnim plaþilom po garanciji, se obveznost banke ustrezno zmanjša za izplaþani
znesek.
Ta garancija ni prenosljiva in stopi v veljavo z dnem izdaje ter velja do vkljuþno
………………….(v nadaljevanju: konþni dan veljavnosti garancije), ne glede na to, ali
upraviþenec vrne garancijo banki.
Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni
na katere banka ne posluje z obiþajnim delovnim þasom. ýe konþni dan veljavnosti garancije
ni delovni dan, mora banka prejeti pisni zahtevek upraviþenca za unovþenje garancije
najkasneje na zadnji delovni dan pred dnem konþnega dne veljavnosti garancije.
Morebitne spore med upraviþencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišþe v Ljubljani.
.............................
(kraj in datum)

M.P.

.................................................
(podpis pooblašþene osebe)
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PRILOGA 4
VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banka-garant…………………………………………………………………………………….
Za upraviþenca iz garancije……………………………………………………………………..
Po naroþilu-naroþnik..…………………………………………………………………………
izdaja
BANýNO GARANCIJO št....................
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
PODATKI O BANKI-GARANTU
Matiþna številka:
Davþna številka:
Naziv banke:
Sedež:

Poštna številka:

Kraj:

Poravnalni raþun,
ki se vodi pri:

PODATKI O NAROýNIKU
Matiþna številka:
Davþna številka oz. druga
identifikacijska številka:

Osebno ime oz. firma:
Prebivališþe oz. sedež:
Poštna številka:

Kraj:
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Banka izjavlja, da je seznanjena:
x da sta ………….. (v nadaljnjem besedilu: naroþnik garancije) in …………… (v
nadaljnjem besedilu: upraviþenec) dne ……… sklenila ........... pogodbo1…………(v
nadaljnjem besedilu: pogodba), na podlagi katere se je naroþnik garancije zavezal dobaviti
naslednje blago/ opraviti naslednjo storitev:
1. .......................
2. .........……………............
v vrednosti .................... EUR (z besedo ....…………………….....………..............................),
povezano z ukrepi kmetijske tržno cenovne politike (vpiše se šifra iz Priloge 14 te uredbe):

x

da je naroþnik garancije skladno s ..... þlenom pogodbe in Uredbo 220/85/EGS ter drugimi
uredbami po posameznih tržnih ureditvah, dolžan upraviþencu predložiti banþno garancijo
za dobro izpolnitev pogodbenih obveznosti v višini .... % pogodbenega zneska t.j.
....................... EUR z rokom veljavnosti do vkljuþno......................

Banka se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na prvi pisni poziv
upraviþenca, ki mu bo priložena pisna izjava upraviþenca, da naroþnik garancije ni izpolnil
obveznosti, v 30 dneh plaþala vsak zahtevani znesek do najvišjega skupnega zneska
………………………………………….EUR
(z besedo…………………………………………………………..………………………..)
Z vsakim delnim plaþilom po garanciji, se obveznost banke ustrezno zmanjša za izplaþani
znesek.
Ta garancija ni prenosljiva in stopi v veljavo z dnem izdaje ter velja do vkljuþno
………………. (v nadaljevanju: konþni dan veljavnosti garancije), ne glede na to, ali
upraviþenec vrne garancijo banki.
Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni
na katere banka ne posluje z obiþajnim delovnim þasom. ýe konþni dan veljavnosti garancije
ni delovni dan, mora banka prejeti pisni zahtevek upraviþenca za unovþenje garancije
najkasneje na zadnji delovni dan pred dnem konþnega dne veljavnosti garancije.
Morebitne spore med upraviþencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišþe v Ljubljani.
.............................
(kraj in datum)

M.P.

.................................................
(podpis pooblašþene osebe)

____________________________________
1

Pogodba sklenjena med naroþnikom garancije in upraviþencem mora urediti tudi izvajalþevo
obveznost plaþila podizvajalcem, kar pomeni, da lahko upraviþenec unovþi garancijo tudi iz razloga
neplaþila podizvajalcem, kar pomeni, da tega ni potrebno dodatno opredeljevati v sami garanciji.
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PRILOGA 5
VZOREC GARANCIJE ZA GLOBALNO VARŠýINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banka-garant…………………………………………………………………………………….
Za upraviþenca iz garancije……………………………………………………………………..
Po naroþilu-naroþnik……………………………………………………………………………
izdaja
BANýNO GARANCIJO št....................
za globalno varšþino
PODATKI O BANKI-GARANTU
Matiþna številka:
Davþna številka:
Naziv banke:
Sedež:

Poštna številka:

Kraj:

Poravnalni raþun,
ki se vodi pri:

PODATKI O NAROýNIKU
Matiþna številka:
Davþna številka oz. druga
identifikacijska številka:

Osebno ime oz. firma:
Prebivališþe oz. sedež:
Poštna številka:

Kraj:

Uradni list Republike Slovenije
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Banka izjavlja, da je seznanjena:
x da mora ………….. (v nadaljnjem besedilu: naroþnik garancije) za zavarovanje svojih
obveznosti predložiti ……………….. (v nadaljnjem besedilu: upraviþenec) varšþino, skladno
z Uredbo o izvajanju sistema varšþin za izpolnitev obveznosti povezanih z ukrepi kmetijske
tržno cenovne politike (UL RS št. 46/05) kjer je eden od naþinov izdaja banþne garancije za
veþ obveznosti (v nadaljevanju: globalna varšþina)
x da je naroþnik garancije dolžan upraviþencu predložiti banþno garancijo za globalno
varšþino v višini ....................... EUR, z rokom veljavnosti do vkljuþno ....................…
povezano z ukrepi kmetijske tržno cenovne politike (vpiše se šifra iz Priloge 14 te
uredbe):

Banka se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na prvi pisni poziv
upraviþenca, ki mu bo priložena pisna izjava upraviþenca, da naroþnik garancije ni izpolnil
svojih obveznosti, zavarovanih z globalno varšþino, v 30 dneh plaþala vsak zahtevani znesek
do najvišjega skupnega zneska
………………………………………….EUR
(z besedo………………………………………………………….…………………………..)
Z vsakim delnim plaþilom po garanciji, se obveznost banke ustrezno zmanjša za izplaþani
znesek.
Ta garancija ni prenosljiva in stopi v veljavo z dnem izdaje ter velja do vkljuþno …………….
(v nadaljevanju: konþni dan veljavnosti garancije), ne glede na to, ali upraviþenec vrne
garancijo banki.
Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni
na katere banka ne posluje z obiþajnim delovnim þasom. ýe konþni dan veljavnosti garancije
ni delovni dan, mora banka prejeti pisni zahtevek upraviþenca za unovþenje garancije
najkasneje na zadnji delovni dan pred dnem konþnega dne veljavnosti garancije.
Morebitne spore med upraviþencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišþe v Ljubljani.
M.P.

.............................
(kraj in datum)

.................................................
(podpis pooblašþene osebe)

Stran

16192 /

Št.

139 / 29. 12. 2006

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 6
VZOREC GARANTNEGA PISMA ZA VRAýILO PREDPLAýILA
----------------------------------------------------------------------------------------Izdajatelj - garant :………………………………………………………………………….
za upraviþenca iz garantnega pisma-upraviþenec:
..........................................................................……………………………………………..
po naroþilu(izvajalec):
..........................................................................…………………………………………….
izdaja
GARANTNO PISMO št………………………………
za vraþilo predplaþila
PODATKI O IZDAJATELJU GARANTNEGA PISMA-GARANTU
Matiþna številka:
Davþna številka:
Naziv banke:
Sedež:

Poštna številka:

Kraj:

Poravnalni raþun,
ki se vodi pri:

PODATKI O IZVAJALCU
Matiþna številka:
Davþna številka oz. druga
identifikacijska številka:

Osebno ime oz. firma:
Prebivališþe oz. sedež:
Poštna številka:

Kraj:
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Garant izjavlja, da je seznanjen:
x da namerava upraviþenec plaþati izvajalcu predplaþilo v znesku ……….....………. EUR
x da se je izvajalec v zvezi z predplaþilom, ki ga bo prejel, zavezal, da bo:


………………………………………………………..

 ………………………………………………………..
(vpiše se šifra iz Priloge 14 te uredbe):

x da je izvajalec skladno z Uredbo 2220/85/EGS ter drugimi uredbami po
posameznih tržnih ureditvah dolžan upraviþencu predložiti garantno pismo za vraþilo
predplaþila poveþano za obresti v primerih, doloþenih v posameznih uredbah.
Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo na prvi pisni poziv in ne glede na
kakršenkoli ugovor izvajalca, plaþal najkasneje v 30 dneh dospelo obveznost, do najvišjega
skupnega zneska
…………………………. EUR
(z besedo:…………………………………………………………………………….)
poveþan za obresti po obrestni meri…………… za obdobje od prejema predplaþila do
vraþila le-tega obraþunane po linearnem izraþunu
To garantno pismo velja najkasneje do vkljuþno ............................. in se avtomatiþno
zmanjšuje za odgovarjajoþi znesek opravljene osnovne obveznosti.
Garantno pismo je izdano v treh enakih izvodih, od katerih en izvod prejme naroþnik, en
izvod upraviþenec iz garantnega pisma in en izvod izdajatelj-garant.
Morebitne spore med upraviþencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišþe v Ljubljani.

M.P.
.............................
(kraj in datum)

.................................................
(podpis pooblašþene osebe)
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PRILOGA 7
VZOREC GARANTNEGA PISMA ZA RESNOST PONUDBE
Izdajatelj - garant :………………………………………………………………………….
za upraviþenca iz garantnega pisma-upraviþenec:
..........................................................................……………………………………………..
po naroþilu(izvajalec):
..........................................................................…………………………………………….
izdaja
GARANTNO PISMO št………………………………
za resnost ponudbe
PODATKI O IZDAJATELJU GARANTNEGA PISMA-GARANTU
Matiþna številka:
Davþna številka:
Naziv banke:
Sedež:

Poštna številka:

Kraj:

Poravnalni raþun,
ki se vodi pri:

PODATKI O IZVAJALCU
Matiþna številka:
Davþna številka oz. druga
identifikacijska številka:

Osebno ime oz. firma:
Prebivališþe oz. sedež:
Poštna številka:

Kraj:
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Garant izjavlja, da je seznanjen:
x da bo upraviþenec oddal ponudbo v skladu s predpisom objavljenim v Uradnem listu
EU, številka …………, z dne………… oz. javnim razpisom, objavljenim v Uradnem
listu Republike Slovenije, številka ………. z dne........, oz. javnim razpisom
objavljenim v Uradnem listu EU, številka ………. z dne ……….. (v nadaljnjem
besedilu: predpis oz. razpis), ki ga je objavila izvršitev naslednje storitve oz. za
nabavo naslednjega blaga:
1. ......................................
2. ......................................
3. ......................................
(v nadaljevanju: ponudba)
povezano z ukrepi kmetijske tržno cenovne politike (vpiše se šifra iz Priloge 14 te
uredbe):

x

da mora izvajalec ponudbi priložiti garantno pismo za resnost ponudbe skladno s
predpisom oz. razpisom ter skladno z Uredbo 2220/85/EGS ter drugimi uredbami po
posameznih tržnih ureditvah, v višini ……….% od ocenjene vrednosti naroþila, kar
znaša ....……..EUR in z rokom veljavnosti do vkljuþno ..........…..

Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo na prvi pisni poziv in ne glede na
kakršenkoli ugovor izvajalca, plaþal najkasneje v 30 dneh dospelo obveznost, do najvišjega
skupnega zneska
…………………………. EUR
(z besedo:………………………………………………………………………………….)
To garantno pismo velja najkasneje do vkljuþno ............................. in se avtomatiþno
zmanjšuje z vsakim delnim plaþilom po garantnem pismu.
Garantno pismo je izdano v treh enakih izvodih, od katerih en izvod prejme naroþnik, en
izvod upraviþenec iz garantnega pisma in en izvod izdajatelj-garant.
Morebitne spore med upraviþencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišþe v Ljubljani.
M.P.
.............................
(kraj in datum)

.................................................
(podpis pooblašþene osebe)
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PRILOGA 8
VZOREC GARANTNEGA PISMA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Izdajatelj - garant :………………………………………………………………………….
za upraviþenca iz garantnega pisma-upraviþenec:
..........................................................................……………………………………………..
po naroþilu(izvajalec):
..........................................................................…………………………………………….
izdaja
GARANTNO PISMO št………………………………
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
PODATKI O IZDAJATELJU GARANTNEGA PISMA-GARANTU
Matiþna številka:
Davþna številka:
Naziv banke:
Sedež:

Poštna številka:

Kraj:

Poravnalni raþun,
ki se vodi pri:

PODATKI O IZVAJALCU
Matiþna številka:
Davþna številka oz. druga
identifikacijska številka:

Osebno ime oz. firma:
Prebivališþe oz. sedež:
Poštna številka:

Kraj:
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Garant izjavlja, da je seznanjen:
x da sta izvajalec in naroþnik dne………………sklenila........... pogodbo 1) ………… (v
nadaljnjem besedilu: pogodba), na podlagi katere se je izvajalec zavezal dobaviti naslednje
blago/ opraviti naslednjo storitev v nadaljevanju: osnovna obveznost) :
1. .....................…………………….
2. ..........……………..........……….
3. ……………………………………
v vrednosti ......……….............EUR
(z besedo…………………………..................................…………………………………..),
povezano z ukrepi kmetijske tržno cenovne politike (vpiše se šifra iz Priloge 14 te uredbe):

x

da je izvajalec skladno s ….... þlenom pogodbe in Uredbo 2220/85/EGS ter drugimi
uredbami po posameznih tržnih ureditvah dolžan upraviþencu predložiti garantno pismo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini …..% pogodbenega zneska
t.j........……............... EUR, z rokom veljavnosti do vkljuþno....................……..

Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo na prvi pisni poziv in ne glede na
kakršenkoli ugovor izvajalca, plaþal najkasneje v 30 dneh dospelo obveznost, do najvišjega
skupnega zneska
…………………………. EUR
(z besedo:………………………………………………………………………………….)
To garantno pismo velja najkasneje do vkljuþno ............................. in se avtomatiþno
zmanjšuje z vsakim delnim plaþilom po garantnem pismu.
Garantno pismo je izdano v treh enakih izvodih, od katerih en izvod prejme naroþnik, en
izvod upraviþenec iz garantnega pisma in en izvod izdajatelj-garant.
Morebitne spore med upraviþencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišþe v Ljubljani.
M.P.
.............................
(kraj in datum)
__________________________1

.................................................
(podpis pooblašþene osebe)

Pogodba sklenjena med izvajalcem in upraviþencem po garantnem pismu mora urediti tudi
izvajalþevo obveznost plaþila podizvajalcem, kar pomeni, da lahko upraviþenec unovþi garantno
pismo tudi iz razloga neplaþila podizvajalcem, kar pomeni, da tega ni potrebno dodatno opredeljevati
v samem garantnem pismu.
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PRILOGA 9
VZOREC GARANTNEGA PISMA ZA GLOBALNO VARŠýINO
------------------------------------------------------------------------------------------------------Izdajatelj - garant :………………………………………………………………………….
za upraviþenca iz garantnega pisma-upraviþenec:
..........................................................................……………………………………………..
po naroþilu(izvajalec):
..........................................................................…………………………………………….
izdaja
GARANTNO PISMO št………………………………
za globalno varšþino
PODATKI O IZDAJATELJU GARANTNEGA PISMA-GARANTU
Matiþna številka:
Davþna številka:
Naziv banke:
Sedež:

Poštna številka:

Kraj:

Poravnalni raþun,
ki se vodi pri:

PODATKI O IZVAJALCU
Matiþna številka:
Davþna številka oz. druga
identifikacijska številka:

Osebno ime oz. firma:
Prebivališþe oz. sedež:
Poštna številka:

Kraj:
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Garant izjavlja, da je seznanjen:
x da mora ………….. izvajalec za zavarovanje svojih obveznosti predložiti varšþino,
skladno z Uredbo o izvajanju sistema varšþin za izpolnitev obveznosti povezanih z ukrepi
kmetijske tržno cenovne politike (Uradni list RS, št.46/05) kjer je eden od naþinov izdaja
garantnega pisma za veþ obveznosti ( v nadaljevanju : globalna varšþina)
x da je izvajalec garancije dolžan upraviþencu predložiti garantno pismo za globalno
varšþino v višini ....................... EUR, z rokom veljavnosti do vkljuþno ....................…
povezano z ukrepi kmetijske tržno cenovne politike (vpiše se šifra iz Priloge 14 te
uredbe):

Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo na prvi pisni poziv in ne glede na
kakršenkoli ugovor izvajalca, plaþal najkasneje v 30 dneh vsak zahtevani znesek, do
najvišjega skupnega zneska
…………………………. EUR
(z besedo:………………………………………………………………………………….)
To garantno pismo velja najkasneje do vkljuþno............................. in se avtomatiþno
zmanjšuje z vsakim delnim plaþilom po garantnem pismu.
Garantno pismo je izdano v treh enakih izvodih, od katerih en izvod prejme naroþnik, en
izvod upraviþenec iz garantnega pisma in en izvod izdajatelj-garant.
Morebitne spore med upraviþencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišþe v Ljubljani.

M.P.
.............................
(kraj in datum)

.................................................
(podpis pooblašþene osebe)
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PRILOGA 10
VZOREC GARANCIJE ZA VRAýILO PREDPLAýILA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Slovenska izvozna družba d.d. Ljubljana-garant
Za upraviþenca iz garancije……………………………………………………………………..
Po naroþilu –naroþnik..…………………………………………………………………………
izdaja
GARANCIJO št...................
za vraþilo predplaþila
PODATKI O SLOVENSKI IZVOZNI DRUŽBI D.D. LJUBLJANA-GARANTU
Matiþna številka:
Davþna številka:
Naziv garanta:
Sedež:

Poštna številka:

Kraj:

Transakcijski raþun
ki se vodi pri:

PODATKI O NAROþNIKU
Matiþna številka:
Davþna številka oz. druga
identifikacijska številka:

Osebno ime oz. firma:
Prebivališþe oz. sedež:
Poštna številka:

Kraj:
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SID izjavlja, da je seznanjena:
x da namerava …………………(v nadaljevanju: upraviþenec) plaþati ……………….. (v
nadaljevanju: naroþnik garancije) predplaþilo v znesku ......……. (v nadaljevanju:
predplaþilo),
x da se je naroþnik garancije v zvezi s predplaþilom, ki ga bo prejel, zavezal, da bo:
x ……………………
x ……………………
x ……………………
(v nadaljevanju: obveznost) povezano z ukrepi kmetijske tržno cenovne politike (vpiše se
šifra iz Priloge 14 te uredbe):

x

da je naroþnik garancije skladno z Uredbo 2220/85/EGS ter drugimi uredbami po
posameznih tržnih ureditvah dolžan upraviþencu predložiti garancijo za vraþilo
predplaþila, poveþano za obresti v primerih, doloþenih v posameznih uredbah.

SID se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo upraviþencu na njegov prvi
pisni poziv, ki mu bo priložena pisna izjava upraviþenca, da naroþnik garancije ni izpolnil
obveznosti, v 30 dneh plaþala vsak zapadel in neporavnan znesek do najvišjega skupnega
zneska
……………………EUR
(z besedo…………………………………………………………..…………………………..)
poveþan za obresti po obrestni meri …… za obdobje od prejema predplaþila do vraþila le-tega
obraþunane po linearnem izraþunu
Z vsakim delnim plaþilom po garanciji, se obveznost SID ustrezno zmanjša za izplaþani
znesek.
Ta garancija ni prenosljiva in stopi v veljavo z dnem plaþila predplaþila naroþniku garancije
ter velja do vkljuþno …………………., ne glede na to, ali upraviþenec vrne garancijo SID.
Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni
na katere SID ne posluje z obiþajnim delovnim þasom. þe konþni dan veljavnosti garancije ni
delovni dan, mora SID prejeti pisni zahtevek upraviþenca za unovþenje garancije najkasneje
na zadnji delovni dan pred dnem konþnega dne veljavnosti garancije.
Morebitne spore med upraviþencem in SID rešuje stvarno pristojno sodišþe v Ljubljani.
M.P.
.............................
(kraj in datum)

.................................................
(podpis pooblašþene osebe)
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PRILOGA 11
VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Slovenska izvozna družba d.d. Ljubljana-garant
Za upraviþenca iz garancije…………………………………………………………………..
Po naroþilu- naroþnik………………………………………………………………………
izdaja
GARANCIJO št...................
za resnost ponudbe
PODATKI O SLOVENSKI IZVOZNI DRUŽBI D.D. LJUBLJANA-GARANTU
Matiþna številka:
Davþna številka:
Naziv garanta:
Sedež:

Poštna številka:

Kraj:

Transakcijski raþun
ki se vodi pri:

PODATKI O NAROýNIKU
Matiþna številka:
Davþna številka oz. druga
identifikacijska številka:

Osebno ime oz. firma:
Prebivališþe oz. sedež:
Poštna številka:

Kraj:
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SID izjavlja, da je seznanjena:
x da bo …………………… (v nadaljnjem besedilu: naroþnik garancije) oddal ponudbo v
skladu s predpisom objavljenim v uradnem listu EU, številka …………, z dne…………
oz. predpisom ali javnim razpisom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije,
številka ………. z dne........, oz. javnim razpisom objavljenim v Uradnem listu EU,
številka …………. z dne ……….. (v nadaljnjem besedilu: predpis oz. razpis), ki ga je
objavil …………………………….………… (v nadaljnjem besedilu: upraviþenec) za
izvršitev naslednje storitve oz. za nabavo naslednjega blaga:
1......................................
2......................................
3......................................
(v nadaljevanju: ponudba)
povezano z ukrepi kmetijske tržno cenovne politike (vpiše se šifra iz Priloge 14 te uredbe):

x da mora naroþnik ponudbi priložiti garancijo za resnost ponudbe skladno s predpisom oz.
razpisom ter skladno z Uredbo 2220/85/EGS, z vsemi spremembami, ter drugimi uredbami po
posameznih tržnih ureditvah, v višini ……….% od ocenjene vrednosti naroþila, kar znaša
....….. in z rokom veljavnosti do vkljuþno ............
SID se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo upraviþencu na njegov prvi
pisni poziv, ki mu bo priložena pisna izjava upraviþenca, da naroþnik garancije ni izpolnil
pogojev iz predpisa oz. razpisa plaþala, in sicer v 30 dneh po prejemu pisnega zahtevka
upraviþenca vsak znesek do najvišjega skupnega zneska
………………………..EUR
(z besedo………………………………………………………………………………………..)
Z vsakim delnim plaþilom po garanciji, se obveznost SID ustrezno zmanjša za izplaþani
znesek.
Ta garancija ni prenosljiva in stopi v veljavo z dnem izdaje ter velja do
vkljuþno……………...(v nadaljevanju: konþni dan veljavnosti garancije), ne glede na to, ali
upraviþenec vrne garancijo SID.
Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni
na katere SID ne posluje z obiþajnim delovnim þasom. ýe konþni dan veljavnosti garancije ni
delovni dan, mora SID prejeti pisni zahtevek upraviþenca za unovþenje garancije najkasneje
na zadnji delovni dan pred dnem konþnega dne veljavnosti garancije.
Morebitne spore med upraviþencem in SID rešuje stvarno pristojno sodišþe v Ljubljani.

.............................
(kraj in datum)

M.P.

.................................................
(podpis pooblašþene osebe)
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PRILOGA 12
VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Slovenska izvozna družba d.d. Ljubljana-garant
Za upraviþenca iz garancije……………………………………………………………………..
Po naroþilu-naroþnik……………………………………………………………………………
izdaja
GARANCIJO št...................
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
PODATKI O SLOVENSKI IZVOZNI DRUŽBI D.D. LJUBLJANA-GARANTU
Matiþna številka:
Davþna številka:
Naziv garanta:
Sedež:

Poštna številka:

Kraj:

Transakcijski raþun
ki se vodi pri:

PODATKI O NAROýNIKU
Matiþna številka:
Davþna številka oz. druga
identifikacijska številka:

Osebno ime oz. firma:
Prebivališþe oz. sedež:
Poštna številka:

Kraj:
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SID izjavlja, da je seznanjena:
x da sta ………….. (v nadaljnjem besedilu: naroþnik garancije) in …………… (v
nadaljnjem besedilu: upraviþenec) dne ……… sklenila ........... pogodbo1…………(v
nadaljnjem besedilu: pogodba), na podlagi katere se je naroþnik garancije zavezal dobaviti
naslednje blago/ opraviti naslednjo storitev:
1. .....................……………
2. .........……………............
v vrednosti .................... EUR (z besedo .........…………………….............................),
povezano z ukrepi kmetijske tržno cenovne politike (vpiše se šifra iz Priloge 14 te uredbe):

x

da je naroþnik garancije skladno s ..... þlenom pogodbe in Uredbo 2220/85/EGS ter
drugimi uredbami po posameznih tržnih ureditvah, dolžan upraviþencu predložiti
garancijo za dobro izpolnitev pogodbenih obveznosti v višini .... % pogodbenega zneska
t.j. ..............……....... EUR, z rokom veljavnosti do vkljuþno.....................

SID se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na prvi pisni poziv
upraviþenca, ki mu bo priložena pisna izjava upraviþenca, da naroþnik garancije ni izpolnil
obveznosti, v 30 dneh plaþala vsak zahtevani znesek do najvišjega skupnega zneska
……………………………EUR
(z besedo……………………………………………………………..………………………..)
Z vsakim delnim plaþilom po garanciji, se obveznost SID ustrezno zmanjša za izplaþani
znesek.
Ta garancija ni prenosljiva in stopi v veljavo z dnem izdaje ter velja do vkljuþno
………………. (v nadaljevanju: konþni dan veljavnosti garancije), ne glede na to, ali
upraviþenec vrne garancijo SID.
Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni
na katere SID ne posluje z obiþajnim delovnim þasom. ýe konþni dan veljavnosti garancije ni
delovni dan, mora SID prejeti pisni zahtevek upraviþenca za unovþenje garancije najkasneje
na zadnji delovni dan pred dnem konþnega dne veljavnosti garancije.
Morebitne spore med upraviþencem in SID rešuje stvarno pristojno sodišþe v Ljubljani.
.............................
(kraj in datum)
___________________________
1

M.P.

.................................................
(podpis pooblašþene osebe)

Pogodba sklenjena med izvajalcem in upraviþencem po garanciji mora urediti tudi izvajalþevo
obveznost plaþila podizvajalcem, kar pomeni, da lahko upraviþenec unovþi garancijo tudi iz razloga
neplaþila podizvajalcem, kar pomeni, da tega ni potrebno dodatno opredeljevati v sami garanciji.
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PRILOGA 13
VZOREC GARANCIJE ZA GLOBALNO VARŠýINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Slovenska izvozna družba d.d. Ljubljana-garant
Za upraviþenca iz garancije……………………………………………………………………..
Po naroþilu- naroþnik……………………………………………………………………………
izdaja
GARANCIJO št...................
za globalno varšþino
PODATKI O SLOVENSKI IZVOZNI DRUŽBI D.D. LJUBLJANA-GARANTU
Matiþna številka:
Davþna številka:
Naziv garanta:
Sedež:

Poštna številka:

Kraj:

Transakcijski raþun
ki se vodi pri:

PODATKI O NAROýNIKU
Matiþna številka:
Davþna številka oz. druga
identifikacijska številka:

Osebno ime oz. firma:
Prebivališþe oz. sedež:
Poštna številka:

Kraj:
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SID izjavlja, da je seznanjena:
x da mora ………….. (v nadaljnjem besedilu: naroþnik garancije) za zavarovanje svojih
obveznosti predložiti ……………….. (v nadaljnjem besedilu: upraviþenec) varšþino,
skladno z Uredbo o izvajanju sistema varšþin za izpolnitev obveznosti povezanih z ukrepi
kmetijske tržno-cenovne politike (UL RS št. 46/05), kjer je eden od naþinov izdaja
garancije za veþ obveznosti (v nadaljevanju : globalna varšþina)
x

da je naroþnik garancije dolžan upraviþencu predložiti garancijo za globalno varšþino v
višini ....................... EUR, z rokom veljavnosti do vkljuþno ....................… povezano z
ukrepi kmetijske tržno cenovne politike (vpiše se šifra iz Priloge 14 te uredbe):

SID se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na prvi pisni poziv
upraviþenca, ki mu bo priložena pisna izjava upraviþenca, da naroþnik garancije ni izpolnil
svojih obveznosti, zavarovanih z globalno varšþino, v 30 dneh plaþala vsak zahtevani znesek
do najvišjega skupnega zneska……………………EUR
(z besedo………………………………………………………………………………………..)
Z vsakim delnim plaþilom po garanciji, se obveznost SID ustrezno zmanjša za izplaþani
znesek.
Ta garancija ni prenosljiva in stopi v veljavo z dnem izdaje ter velja do vkljuþno
………………. (v nadaljevanju: konþni dan veljavnosti garancije), ne glede na to, ali
upraviþenec vrne garancijo SID.
Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni
na katere SID ne posluje z obiþajnim delovnim þasom. þe konþni dan veljavnosti garancije ni
delovni dan, mora SID prejeti pisni zahtevek upraviþenca za unovþenje garancije najkasneje
na zadnji delovni dan pred dnem konþnega dne veljavnosti garancije.
Morebitne spore med upraviþencem in SID rešuje stvarno pristojno sodišþe v Ljubljani.

M.P.
.............................
(kraj in datum)

.................................................
(podpis pooblašþene osebe)
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PRILOGA 14
ŠIFRANT UKREPOV
Šifra

podroþje oziroma ukrep, za katerega se vlaga varšþina
PODPORE IN INTERVENCIJE
VINO

0 1 Podpora zasebnemu skladišþenu vina
0 2 Podpora za uporabo zgošþenega grozdnega mošta
UREJANJE OBSEGA VINOGRADOV
0 3 Podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin
0 4 Podpora za trajno opustitev vinogradniške predelave
ŽITA
0 5 Intervencijski nakup, skladišþenje in prodaja žit
SLADKOR
0 6 Proizvodno nadomestilo za uporabo sladkorja v kemiþni industriji
0 7 Intervencijski nakup, skaldišþenje in prodaja sladkorja
SADJE IN ZELENJAVA
0 8 Sofinanciranje dejavnosti iz operativnih programov organizacij proizvajalcev sadja in
zelenjave
MLEKO, MLEýNI IZDELKI, MESO, KRMA
2 0 Intervencijski nakup, skladišþenje in prodaja posnetega mleka v prahu
2 1 Podpora za uporabo PMP za proizvodnjo živalske krme
2 2 Intervencijski odkup, skladišþenje in prodaja govejega mesa
2 3 Podpora skladišþenju govejega mesa
2 4 Intervencijski nakup, skladišþenje in prodaja masla
2 5 Povraþilo za dobavo mleka in doloþenih izdelkov šolskim ustanovam
2 6 Podpora za uporabo smetane, masla in koncentriranega masla v slašþiþarski in pekarski
industriji
2 7 Podpora skladišþenju ovþjega in kozjega mesa
2 8 Intervencijski odkup, skladišþenje in prodaja prašiþjega mesa
2 9 Podpora skladišþenju prašiþjega mesa
3 0 Podpora skladišþenju masla oziroma smetane
3 1 Podpora za zgošþeno maslo namenjeno neposredni uporabi v Skupnosti
3 2 Finanþno nadomestilo za umik s trga ribiških proizvodov
3 3 Pomoþ za prenos za umik s trga ribiških proizvodov
3 4 Pavšalno nadomestilo za samostojni umik s trga ribiških proizvodov
3 5 Pavšalna premija za samostojni umik s trga ribiških proizvodov
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3 6 Razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti
UVOZ - IZVOZ
4 0 Proizvodi zunaj Priloge 1 (sestavljeni proizvodi)
4 1 Mleko in mleþni izdelki
4 2 Jajca
4 3 Govedina in teletina
4 4 Prašiþje meso
4 5 Perutnina
4 6 Ovþje in kozje meso
4 7 Vino in etilni alkohol
4 8 Sadje in zelenjava – þesen, jabolka
4 9 Banane
5 0 Žita
5 1 Riž
5 2 Hmelj
5 3 Olja in masti
5 4 Sladkor in izoglukoza
5 5 Lan in konoplja
5 6 Živo drevje in druge rastline, þebulice, korenine in podobno, rezano cvetje ter okrasno
listje
5 7 Surovi tobak
5 8 Predelano sadje in zelenjava – konzervirane gobe
NEPOSREDNA PLAýILA
7 0 Bio gorivo - ukrep: plaþilne pravice za praho, po uredbi o izvedbi neposrednih plaþil v
kmetijstvu,
7 1 Bio gorivo - ukrep: pomoþ za energetske rastline, po uredbi o izvedbi neposrednih plaþil
v kmetijstvu,
9 9 GLOBALNA VARŠýINA

16209

Stran
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Odlok o organizaciji in delovnem področju
Službe Vlade Republike Slovenije za
zakonodajo

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena, 25.a člena in
28. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju Službe
Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
1. člen
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: služba) se organizira kot samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) z delovnim področjem, določenim s tem odlokom, z
zakonom o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS,
112/05 – uradno prečiščeno besedilo) in z drugimi predpisi.
2. člen
Služba opravlja naslednje naloge:
– obravnava, z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter s pravom Evropske unije in z vidika pravil pravne tehnike,
predloge zakonov in drugih aktov, ki jih vlada predlaga Državnemu
zboru Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor)
oziroma ki jih Državni zbor predloži v mnenje vladi, predloge pravnih aktov vlade in osnutke pravnih aktov ministrov,
– po sklepu vlade pripravlja tudi predloge zakonov in
drugih aktov,
– obravnava vprašanja izgradnje pravnega sistema ter v
sodelovanju z vlado in resornimi ministrstvi skrbi za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti,
– po sklepu vlade ali predsednika vlade pripravlja poročila, stališča in pravna mnenja o posameznih pravnih vprašanjih
s področja dela vlade,
– primerjalnopravno proučuje pravo drugih držav in mednarodnih organizacij,
– oblikuje pravila pravne tehnike pri izdelavi predlogov zakonov in drugih aktov, ki jih vlada predlaga Državnemu zboru,
ter pravnih aktov vlade in ministrov,
– opravlja za vlado strokovne naloge v zvezi z nadzorstvom
ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki jih izdajajo ministri,
– spremlja in proučuje vpliv pravnega reda Evropske unije
na notranji pravni red in vprašanja, povezana z izvajanjem
pravnega reda Evropske unije, ter o tem daje vladi in ministrstvom mnenja in predloge,
– opravlja notifikacijo nacionalnih predpisov, ki so bili
sprejeti za zagotovitev prenosa direktiv v pravni red Republike
Slovenije, in o stanju poroča vladi,
– koordinira in v sodelovanju z resornimi ministrstvi pripravlja stališča v predsodnih postopkih, sproženih zaradi nenotifikacije,
– spremlja izvajanje delovnega programa vlade z vidika
pravnega reda Evropske unije,
– sodeluje pri delu vlade v Državnem zboru,
– izdaja, v skladu z zakonom, Uradni list Republike Slovenije,
– upravlja, vodi in koordinira Pravno-informacijski sistem
Republike Slovenije,
– zagotavlja objavo predpisov vlade in ministrov v Uradnem listu Republike Slovenije,
– opravlja vse druge naloge v skladu s sprejeto zakonodajo.
3. člen
Služba pri opravljanju svojih nalog sodeluje s pravnimi službami ministrstev in drugih vladnih služb, z zakonodajno-pravno službo Državnega zbora, z drugimi pravnimi institucijami v državi, z institucijami Evropske unije in mednarodnimi
pravnimi institucijami.
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4. člen
Službo vodi direktor.
Direktorja službe imenuje in razrešuje vlada na predlog
predsednika vlade.
5. člen
Pri vodenju službe ima direktor enaka pooblastila, kot jih
ima minister pri vodenju ministrstva.
Direktor je za delo službe odgovoren predsedniku vlade
in vladi.
6. člen
Direktor službe ima namestnika, ki mu pomaga pri vodenju
službe in opravlja najzahtevnejše strokovne naloge na področjih,
ki jih določi direktor. Za opravljanje najzahtevnejših strokovnih
nalog direktor lahko imenuje največ dva namestnika.
Namestnika imenuje in razrešuje direktor.
7. člen
Direktor določi namestnika, ki ga nadomešča v času odsotnosti ali zadržanosti.
8. člen
Akt o notranji organizaciji službe in o sistemizaciji delovnih
mest v službi izda direktor službe v soglasju z Vlado Republike
Slovenije.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike
Slovenije za zakonodajo (Uradni list RS, št. 15/01).
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00402-4/2006/11
Ljubljana, dne 13. decembra 2006
EVA 2006-1517-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

6049.

Akt o preoblikovanju javne ustanove „Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad” v Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 6. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS,
št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

AKT O PREOBLIKOVANJU
javne ustanove „Ad futura,
znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad” v Javni sklad
Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem ustanovitvenim aktom se javna ustanova „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,

Uradni list Republike Slovenije
javni sklad”, ki je bila ustanovljena z Aktom o ustanovitvi javne
ustanove „Ad futura, znanstveno-izobraževalne fundacije Republike Slovenije, javni sklad” (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01
in 59/03), preoblikuje v javni finančni sklad »Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije« (v nadaljnjem
besedilu sklad).
Sklad je pravna oseba javnega prava.
Sklad je ustanovljen za nedoločen čas.
2. člen
Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Za področje delovanja sklada je pristojno Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve.
3. člen
Ustanovitelj:
– odloča o razporejanju prihodka nad odhodki,
– odloča o imenovanju in razrešitvi predsednika in članov
nadzornega sveta ter direktorja,
– daje soglasje k poslovnemu načrtu, finančnemu načrtu
in poslovnemu poročilu.
4. člen
Ime sklada je: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije.
Ime sklada se v prevodu v angleški jezik glasi: Slovene
Human Resources Development and Scholarship Fund.
Sedež sklada je v Ljubljani, Tržaška cesta 2.
5. člen
Sklad ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm, v
sredini je grb Republike Slovenije. V zunanjem krogu je naziv
Republika Slovenija, pod njim v notranjem krogu pa naziv:
Nosilec javnega pooblastila. Na zunanjem krogu spodnje strani
žiga je naziv: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Tržaška cesta 2, Ljubljana, nad sedežem je številka žiga.
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– sofinanciranje štipendij in štipendijskih shem
– posojila za izobraževanje
– spodbude za pripravo diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog v povezavi z gospodarstvom
– spodbujanje mednarodne mobilnosti študentov in raziskovalcev
– pretok informacij in popularizacija znanja
– podpora odličnosti
– drugi instrumenti, potrjeni v vsakoletnem delovnem načrtu sklada.
Sklad dodeljuje sredstva in druge spodbude na podlagi
javnega razpisa, če v zakonu ni drugače določeno.
8. člen
Dejavnosti sklada so:
L / 75.11
Splošna dejavnost javne uprave
L / 75.12 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in
drugih socialnih storitev, razen obveznega
socialnega zavarovanja
L / 5.13
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
K / 74.873 Druge poslovne dejavnosti
DE / 22.11 Izdajanje knjig
DE / 22.13 Izdajanje revij in periodike
DE/ 22.15 Druga založništva
J / 65.22
Drugo kreditiranje
J / 65.23
Drugo finančno posredništvo, d.n.
J / 67.11
Dejavnost finančnih trgov
J / 67.13
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom
K / 70.12 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K / 70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K / 72.30 Obdelava podatkov
K / 72.40 Omrežne podatkovne storitve
K / 74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K / 74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
K / 74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K / 74.831 Prevajanje.

II. NAMEN DELOVANJA IN DEJAVNOST SKLADA

III. ORGANA SKLADA

6. člen
Sklad je javni finančni sklad, ustanovljen z namenom
dodeljevanja sredstev za vlaganja v razvoj človeških virov in
kadrov za večjo zaposljivost, vseživljenjsko učenje, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanja znanstveno-raziskovalne
sfere in univerz z gospodarstvom, izobraževalnega sistema s
potrebami trga dela in za štipendiranje. Na osnovi opredeljenih
potreb gospodarstva in trga dela nadzorni svet potrjuje letni
delovni načrt sklada.
Ne glede na navedbo v prvem odstavku tega člena lahko
sklad izvaja tudi večletne instrumente, sofinancirane iz sredstev
Evropskega socialnega sklada.

9. člen
Organa sklada sta nadzorni svet in enočlanska uprava
– direktor.

7. člen
Sklad izvaja naloge s področij, opredeljenih v 6. členu
tega akta, predvsem z naslednjimi instrumenti:
– razvojniki za gospodarstvo
– spodbujanje prehoda raziskovalcev iz institucij znanja
v gospodarstvo
– oblikovanje interdisciplinarnih skupin za delo na projektih v gospodarstvu
– krepitev podiplomskega znanja kadrov v gospodarstvu
– izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za večjo konkurenčnost podjetij
– izobraževanja in usposabljanja odraslih
– shema poklicne izmenjave kadrov (»job-rotation«)
– dejavnosti iz poklicnega in strokovnega izobraževanja
– dejavnosti praktičnega usposabljanja

10. člen
Nadzorni svet ima predsednika in šest članov.
Predsednik nadzornega sveta je minister, pristojen za
delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister).
Člani nadzornega sveta so predstavniki:
– ministrstva, pristojnega za finance
– ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport
– ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo
– ministrstva, pristojnega za gospodarstvo
– službe vlade, pristojne za lokalno samoupravo in regionalno politiko
– delodajalcev/delojemalcev, članov Ekonomsko socialnega sveta.
Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog pristojnih ministrov in institucij.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen:
– če sam zahteva razrešitev
– če ne izpolnjuje nalog člana
– če ravna v nasprotju z interesi organa oziroma institucije, katere predstavnik je.
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11. člen
Nadzorni svet:
– skrbi za zagotavljanje delovanja sklada v javnem inte-

Direktor je odgovoren za zakonitost poslovanja sklada in
odgovarja skladu za škodo, nastalo zaradi njegovega nevestnega ali protipravnega ravnanja.

– potrjuje letni delovni načrt sklada
– sprejema poslovni načrt, finančni načrt in poslovno poročilo, ki jih predloži v soglasje ustanovitelju
– daje soglasje direktorju sklada k aktu o notranji kontroli
poslovanja sklada
– daje soglasje direktorju sklada k določitvi splošnih pogojev poslovanja
– daje mnenje k imenovanju in razrešitvi direkorja
– daje ustanovitelju in direktorju sklada predloge in mnenja o posameznih vprašanjih
– odloča o drugih zadevah v zvezi z delovanjem sklada.
Nadzorni svet lahko pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo sklada. Direktor sklada mora nadzornemu
svetu na njegovo zahtevo predložiti poročilo o posameznih
poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma
drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem sklada.

17. člen
Direktor sklada ima naslednje pristojnosti:
– zastopa in predstavlja sklad brez omejitev
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
sklada
– organizira in vodi delo ter poslovanje sklada
– sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, h kateremu si mora pridobiti soglasje nadzornega
sveta sklada, ter druge akte sklada
– predlaga finančni načrt sklada
– sprejema splošne pogoje poslovanja in akt o organizaciji notranje kontrole
– odloča o pravicah in obveznostih delavcev sklada
– v skladu s sprejetim finančnim načrtom odloča o razporejanju sredstev sklada med letom po posameznih namenih
– imenuje posebne delovne skupine, stalne in občasne
komisije
– je odgovoren za pripravo letnega delovnega načrta
sklada
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.

resu

12. člen
Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati
s skrbnostjo dobrega gospodarja in varovati poslovno tajnost
javnega sklada.
Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin ter povračila drugih stroškov, skladno s predpisom, ki ga sprejme Vlada
Republike Slovenije. Nadzorni svet odloča in dela na sejah. Nadzorni svet zaseda po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Seje
nadzornega sveta sklicuje predsednik nadzornega sveta.
13. člen
Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot
polovica članov. Sklepe sprejema z večino glasov vseh članov.
Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.
Sklic seje, vodenje seje, vzdrževanja reda in način odločanja, vodenje zapisnika in druga vprašanja določi nadzorni
svet s poslovnikom.
14. člen
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj. Imenuje ga na
podlagi javnega natečaja in po predhodnem mnenju nadzornega sveta. Javni natečaj vodi nadzorni svet. Za izvedbo javnega
natečaja se smiselno uporabljajo določbe o posebnem javnem
natečaju, ki ga določa zakon, ki ureja javne uslužbence.
Direktor je imenovan za dobo štirih let in je lahko ponovno
imenovan.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj
visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj,
ima državljanstvo Republike Slovenije ter ni bila pravnomočno
nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev,
če ta še ni izbrisana.
15. člen
Javni natečaj za direktorja pripravi in objavi sklad najmanj
60 dni pred potekom mandata direktorja.
Formalni preizkus prispelih vlog opravi pooblaščeni javni
uslužbenec sklada, ki pripravi preglednico prispelih vlog za
obravnavo na nadzornem svetu.
Nadzorni svet po preučitvi popolnih in pravočasno prispelih vlog in po morebitnih osebnih razgovorih s kandidati ugotovi,
kateri kandidati so primerni za direktorja, in seznam posreduje
ministru. Minister izmed na seznam uvrščenih kandidatov posreduje ustanovitelju predlog za imenovanje direktorja.
Sklep o izboru kandidata in obvestila neizbranim kandidatom posreduje sklad kandidatom najkasneje v 60 dneh od
imenovanja direktorja.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene predsednik nadzornega sveta z direktorjem pogodbo o zaposlitvi.
16. člen
Direktor zastopa in predstavlja sklad ter organizira in vodi
delo ter poslovanje sklada. Pri svojem delu je dolžan varovati
poslovne skrivnosti sklada.

18. člen
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih
zadev na druge osebe na podlagi pisnega pooblastila; prav
tako lahko s pisnim pooblastilom prenese na te osebe pravico
podpisovanja aktov, pogodb in drugih listin.
19. člen
Direktor je lahko predčasno razrešen na njegovo pisno
prošnjo ali če ne izpolnjuje nalog oziroma če ravna v nasprotju
z obveznostmi, določenimi v zakonu, drugih predpisih in s tem
aktom. Če direktor umre, postane poslovno nesposoben, je
razrešen ali če mu je potekel mandat in zaradi tega ne more
zastopati in predstavljati sklada, opravlja funkcijo direktorja
predsednik nadzornega sveta oziroma lahko imenuje vršilca
dolžnosti, vendar za najdlje 1 leto.
IV. ORGANIZACIJA IN NAČIN POSLOVANJA SKLADA
20. člen
Za opravljanje posameznih dejavnosti sklada se lahko
oblikujejo notranje organizacijske enote.
21. člen
Organizacija, sistemizacija ter vrednotenja delovnih mest
in druga vprašanja, povezana z delovanjem sklada, se podrobneje uredijo z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest, ki ga sprejme direktor s soglasjem nadzornega
sveta sklada.
Delovna razmerja, plače in drugi prejemki javnih uslužbencev v skladu se urejajo v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter drugimi
predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo za javne uslužbence
v državni upravi.
22. člen
Splošni pogoji poslovanja sklada določajo:
– merila za določitev upravičencev do sredstev ali drugih
ugodnosti
– merila za določitev namenske rabe sredstev ali drugih
ugodnosti
– vsebino pravic in obveznosti javnega finančnega sklada
in upravičencev na podlagi danih sredstev ali drugih ugodnosti.
Za instrumente, ki so sofinancirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se pri njihovem izvajanju upoštevajo
pogoji in merila, kot jih potrdi pristojni organ.
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23. člen
Sklad vodi evidence vseh dodeljenih sredstev in drugega poslovanja javnega sklada ter arhive vseh predloženih in
izdanih listin.
Sklad mora zagotoviti računalniško podporo za spremljanje evidenc in arhivov iz prejšnjega odstavka.
V. PREMOŽENJE IN SREDSTVA SKLADA
24. člen
Prejemki od upravljanja namenskega premoženja sklada
se lahko v soglasju z ustanoviteljem uporabljajo za delovanje
sklada. Sredstva se enkrat ali večkrat na leto prenesejo z denarnega podračuna za namensko premoženje, odprtega v skladu z 32. členom Zakona o javnih skladih, na denarni podračun
za vplačila in izplačila sredstev za delo in plačila za opravljene
storitve in drugih prejemkov iz dejavnosti sklada.
25. člen
Ustanovitelj zagotavlja sredstva za delovanje sklada iz
državnega proračuna za:
– izplačilo plač zaposlenih ter drugih materialnih stroškov,
povezanih z delom zaposlenih, ter za izplačilo sejnih in drugih
povračil članom nadzornega sveta,
– za kritje stroškov pisarniškega materiala in drugega
drobnega inventarja, za opremo in poslovne prostore.
Ustanovitelj zagotavlja sredstva za namene iz prvega
odstavka tega člena, če sredstva iz 24. člena ne zadoščajo.
26. člen
Programska sredstva iz državnega proračuna pristojnih
ministrstev prejme sklad za opravljanje programskih nalog,
določenih v 6. in 7. členu tega akta. Sredstva se skladu dodeljujejo na podlagi pogodbe med ministrstvom in skladom.
Programska sredstva, ki jih dobi javni sklad kot posrednik
za izplačilo sredstev končnim upravičencem sredstev, se pri izplačilu iz državnega proračuna evidentirajo kot končna poraba
sredstev, zato se ne smejo evidentirati kot prihodek in odhodek
tudi pri javnem skladu. Za posredovanje denarnih sredstev
končnim upravičencem se v poslovnih knjigah javnega sklada
vzpostavijo evidence na kontih stanja.
27. člen
Za opravljanje nalog, določenih v 6. in 7. členu tega akta,
sklad pridobiva sredstva tudi iz sredstev Evropskega socialnega sklada prek proračunov pristojnih ministrstev. Sredstva se
dodeljujejo skladu na podlagi pogodbe med ministrstvom in
skladom ter v skladu z instrumenti, ki jih potrdi pristojni organ.
Določilo iz drugega odstavka prejšnjega člena se uporabljajo tudi za sredstva Evropskega socialnega sklada.
28. člen
Namenska sredstva sklada so:
– prispevki delodajalcev
– sredstva iz koncesijskih dajatev
– drugi viri.
29. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sklada se razporedi na
predlog nadzornega sveta v soglasju z ustanoviteljem.
30. člen
O pokrivanju primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog
nadzornega sveta ob sprejetju letnega poročila.
31. člen
Vrednost namenskega premoženja sklada, katerega imetnik je Republika Slovenija, ob ustanovitvi znaša
1.610.674.942,66 SIT (6.721.227,44 eurov).
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VI. NADZOR NAD SKLADOM
32. člen
Nadzor nad delom in poslovanjem sklada izvaja ministrstvo, pristojno za delo.
33. člen
Sklad mora voditi poslovne knjige in poslovna poročila,
sestavljati knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati računovodska poročila v skladu z zakonom, ki
ureja računovodstvo, in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
34. člen
Poslovne knjige in poslovna poročila morajo zagotavljati
ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja z
namenskim premoženjem.
35. člen
Sklad mora organizirati notranje revidiranje. Letno poročilo sklada revidira pooblaščeni revizor, ki ga imenuje Vlada
Republike Slovenije na predlog nadzornega sveta.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Sklad je pravni naslednik javne ustanove „Ad futura,
znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” in prevzame vse njegove zaposlene delavce, vsa
sredstva, opremo, pravice in obveznosti, notranje akte, dokumentacijo in arhiv.
Za izvajanje dejavnosti „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” se oblikuje
notranje organizacijska enota sklada.
Direktor javne ustanove „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” opravlja
funkcijo direktorja sklada do imenovanja novega direktorja.
Direktor javne ustanove „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” izvede vse
potrebne postopke za vpis sklada v sodni register ter druge
postopke in naloge, potrebne za vzpostavitev poslovanja sklada.
Sklad mora objaviti javni natečaj za imenovanje direktorja
najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega akta.
Člani nadzornega sveta javne ustanove „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni
sklad” opravljajo svojo funkcijo do imenovanja novih članov
nadzornega sveta v skladu s tem aktom. Nov nadzorni svet
mora biti imenovan najkasneje do 31. januarja 2007.
Do sprejema notranjih aktov sklada se uporabljajo notranji
akti javne ustanove „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad”, kolikor niso v nasprotju
s tem aktom.
37. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o ustanovitvi javne ustanove „Ad futura, znanstveno-izobraževalna
fundacija Republike Slovenije, javni sklad”.
38. člen
Ta akt začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-6/2006/11
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2611-0070
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister
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MINISTRSTVA
6050.

Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti
agencij za zaposlovanje

Na podlagi 6. in 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino
in socialne zadeve

PRAVILNIK
o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij
za zaposlovanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa kadrovske, prostorske, organizacijske in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena
organizacija oziroma delodajalec, ki je s pogodbo o koncesiji
pooblaščena za opravljanje strokovnih nalog posredovanja
dela, ki vključujejo tudi posredovanje začasnih in občasnih del
dijakom in študentom, za opravljanje posredovanja zaposlitve,
izdelavo zaposlitvenega načrta in izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja, oziroma agencija, ki lahko na podlagi vpisa
v register agencij za zagotavljanje dela zagotavlja delo delavcev drugemu delodajalcu (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) S tem pravilnikom se določajo podrobnejša pravila
postopka podelitve koncesije, posebnosti posredovanja začasnega in občasnega dela za dijake in študente na podlagi
napotnice ter način obračuna priznanih stroškov agenciji, ki
posreduje začasna in občasna dela za dijake in študente.
(3) Ta pravilnik ureja postopek za vpis in izbris iz registra
agencij za zagotavljanje dela ter vsebino in način vodenja registra, kakor tudi pogoje, ki jih mora za zagotavljanje dela delavcev drugemu delodajalcu izpolnjevati tuja agencija iz četrtega
odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon).
(4) S tem pravilnikom se določa tudi način sodelovanja
agencij s pristojnimi organi in organizacijami, obveznost poročanja agencij in nadzor nad delom agencij.
2. člen
(dejavnost agencije)
Dejavnost agencije je v skladu z zakonom:
– posredovanje zaposlitve,
– posredovanje dela, ki vključuje tudi posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom,
– zagotavljanje dela delavcev drugemu delodajalcu,
– izdelava zaposlitvenega načrta za brezposelne osebe,
– izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki se vodijo v evidenci Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) in so vključene v
programe aktivne politike zaposlovanja.

(3) Agencija lahko opravlja dejavnost posredovanja dela
tudi tako, da posreduje začasno in občasno delo dijakom in
študentom.
(4) Agencija opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu tako, da delavce, ki so pri njej
zaposleni, na podlagi posebne pogodbe posreduje drugemu
delodajalcu zaradi opravljanja dela.
4. člen
(osebe, za katere opravlja agencija dejavnost)
Agencija lahko opravlja dejavnost iz 2. člena tega pravilnika za državljane Republike Slovenije, državljane držav članic
Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, če jim
je omogočen prosti dostop na slovenski trg dela ter za osebe,
ki niso državljani držav članic Evropske unije ali Evropskega
gospodarskega prostora in so pridobile dovoljenje za stalno
prebivanje v Republiki Sloveniji, če z mednarodnim sporazumom ni drugače določeno.
5. člen
(plačilo storitev agenciji)
(1) Za posredovanje zaposlitve in posredovanje dela
agencija ne sme zahtevati plačila od brezposelne ali druge
osebe, ki išče zaposlitev ali delo (v nadaljnjem besedilu: iskalec
zaposlitve).
(2) Zavod zagotavlja agenciji plačilo za posredovanje zaposlitve ali dela iz sredstev proračuna Republike Slovenije v
skladu z pogodbo o sodelovanju, ki jo agencija in zavod skleneta na podlagi in pod pogoji iz 8. člena zakona.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
6. člen
(delavci, ki opravljajo dejavnost agencije)
(1) Agencija lahko opravlja dejavnost iz 2. člena tega
pravilnika le z osebami, ki so pri njej v delovnem razmerju in
imajo najmanj višješolsko izobrazbo ali njej enakovredno raven
izobrazbe in najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj ter so
opravile strokovni izpit iz 66.a člena zakona.
(2) Agencija lahko začne opravljati dejavnost iz drugega
člena tega pravilnika tudi z osebami iz prejšnjega odstavka, ki
niso opravile strokovnega izpita iz 66.a člena zakona, vendar
pa morajo ta izpit opraviti v roku treh mesecev od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Ustrezne delovne izkušnje so, zlasti delo na kadrovskem področju in izobraževanju ter drugo delo na področju
zaposlovanja, kakor je pedagoško, andragoško, psihološko in
podobno delo.
(4) Administrativno-tehnično osebje lahko opravlja le pomožne naloge in ne sme samostojno izvajati dejavnosti iz
2. člena tega pravilnika.
(5) Agencija mora imeti na vsaki lokaciji, kjer izvaja dejavnost, zaposlenega vsaj enega delavca, ki izpolnjuje pogoje
po tem pravilniku.

3. člen

7. člen

(posredovanje zaposlitve in dela, zagotavljanje dela delavcev
drugemu delodajalcu)

(poslovni prostori in oprema)

(1) Agencija opravlja dejavnost posredovanja zaposlitve
in posredovanja dela tako, da za brezposelne osebe in druge
osebe išče zaposlitev ali delo in jih napotuje k delodajalcem zaradi sklenitve delovnega razmerja ali zaradi vključitve v delo.
(2) Posredovanje zaposlitve in posredovanje dela obsega
iskanje, izbiro in nameščanje oseb ter delo v zvezi z njihovim
zaposlovanjem za potencialne delodajalce in delojemalce.

(1) Agencija, ki opravlja dejavnost iz 2. člena tega pravilnika, mora imeti ustrezne delovne in pomožne prostore (poslovni prostori) ter ustrezno pisarniško in tehnično opremo, ki
zagotavlja vodenje ustreznih evidenc, ter pristojnim organom in
pooblaščenim osebam omogoča vpogled v njeno poslovanje.
(2) Delovni prostor predstavlja samostojna soba ali ločen
prostor, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov strank. Pomožni prostor je od delovnega prostora ločeni predprostor, ki
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strankam omogoča primerno čakanje. Agencija mora imeti tudi
sanitarije za stranke in zaposlene.
(3) V poslovnih prostorih mora biti na vidnem mestu izobešeno potrdilo o podeljeni koncesiji ali potrdilo o vpisu agencije v register.
(4) Agencija mora zagotoviti izvajanje dejavnosti iz 2. člena tega pravilnika tako, da je dostopno tudi invalidnim osebam.
8. člen
(podružnice oziroma organizacijske enote)
Agencija, ki opravlja dejavnost iz 2. člena tega pravilnika,
lahko opravlja dejavnost tudi v krajevno ločenih podružnicah
oziroma organizacijskih enotah, ki morajo biti razvidne iz žiga
agencije, pri čemer morajo biti za vsako podružnico oziroma
organizacijsko enoto izpolnjeni vsi pogoji iz 6. in 7. člena tega
pravilnika.
III. AGENCIJE ZA POSREDOVANJE ZAPOSLITVE IN DELA
1. Pravila postopka podelitve koncesije
9. člen
(vloga)
(1) Organizacija oziroma delodajalec, ki želi posredovati
zaposlitev ali delo, naslovi vlogo za podelitev koncesije na ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– firmo in sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, podatke o poslovodnem organu, zastopanju
in obsegu pooblastil,
– področje dejavnosti iz 2. člena tega pravilnika, za katero
se vlaga vloga,
– podatke o osebah, ki bodo opravljale koncesijsko dejavnost, z dokazili o sklenitvi delovnega razmerja in dokazili o
doseženi vrsti in stopnji strokovne izobrazbe z opisom in trajanjem zahtevanih delovnih izkušenj in potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu iz 66.a člena zakona,
– seznam in opis tehnične opremljenosti za izvajanje dejavnosti,
– način zavarovanja osebnih podatkov v skladu s predpisi
o varstvu osebnih podatkov,
– navedbo, ali poleg nameravane dejavnosti opravlja tudi
katero drugo dejavnost,
– točen naslov kraja opravljanja nameravane dejavnosti
in opis prostorov s tlorisno skico in dokazili o pravici do razpolaganja s prostori,
– predvidene finančne vire za opravljanje dejavnosti.
(3) Organizacija oziroma delodajalec, ki bo opravljal dejavnost posredovanja zaposlitve in dela, ki ne bo vključevala
tudi začasnih in občasnih del za dijake in študente, mora vlogi
iz prejšnjega odstavka priložiti cenik storitev.
(4) Organizacija oziroma delodajalec, ki bo opravljal le
dejavnost posredovanja del za dijake in študente, mora k vlogi
iz drugega odstavka tega člena priložiti podatke o načinu oblikovanja in višini sredstev rizičnega sklada.
(5) Organizacije oziroma delodajalci, ki imajo že sklenjeno
pogodbo o koncesiji z ministrstvom, vložijo vlogo za podelitev
nove koncesije najmanj dva meseca pred iztekom veljavnosti
koncesijske pogodbe. Te vloge se obravnavajo kot hkrati prispele vloge. Druge vloge za podelitev koncesije se obravnavajo
po vrstnem redu prejema na ministrstvu.
10. člen
(dejavniki, ki se upoštevajo pri odločanju o podelitvi
koncesije)
(1) Ministrstvo pri odločitvi o vlogi za podelitev koncesije
upošteva število brezposelnih oseb pri območni službi zavoda,
potrebe delodajalcev po delu ali po zaposlitvi novih delavcev
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na tem območju, vrsto in obseg programov aktivne politike
zaposlovanja, število dijakov in študentov na posameznem
območju ter njihov socialni položaj, število koncesionarjev na
posameznem območju in spoštovanje predpisov pri dotedanjem poslovanju vlagatelja.
(2) V primeru dejavnosti posredovanja zaposlitve in dela
lahko ministrstvo o podelitvi koncesije pridobi mnenje zavoda, v
primeru dejavnosti posredovanja dela samo dijakom in študentom pa mnenje Študentske organizacije Slovenije.
11. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Ministrstvo odloča o podelitvi koncesije z odločbo v
upravnem postopku. Po pravnomočnosti izdane odločbe ministrstvo sklene z vložnikom koncesijsko pogodbo.
(2) Ministrstvo posreduje kopijo sklenjene koncesijske
pogodbe za dejavnost posredovanja zaposlitve in dela Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu:
inšpektorat) in zavodu, za dejavnost posredovanja dela samo
dijakom in študentom pa posreduje kopijo sklenjene koncesijske pogodbe inšpektoratu in Študentski organizaciji Slovenije.
12. člen
(vsebina koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba, s katero koncedent in koncesionar
uredita medsebojno koncesijsko razmerje, vsebuje poleg sestavin iz zakona tudi naslednje podatke in določila:
– pogodbeni stranki (koncedent in koncesionar) in odgovorne osebe,
– navedbo poslovnih prostorov z vsemi lokacijami, kjer bo
koncesionar opravljal dejavnost ali vpisoval dijake in študente
v svoje evidence ter izdajal napotnice,
– kategorije oseb, ki jim koncesionar ne sme zaračunavati
storitev,
– obveznost ločenega vodenja finančnih, računovodskih
in drugih podatkov za koncesijsko in drugo dejavnost, če koncesionar poleg koncesijske opravlja tudi drugo dejavnost,
– obveznost sodelovanja z zavodom ali v primeru posredovanja dela dijakom in študentom tudi sodelovanje s Študentsko organizacijo Slovenije,
– obveznost ločenega vodenja finančnih, računovodskih
in drugih podatkov o posredovanju zaposlitve, posredovanju
dela ter o posredovanju začasnih in občasnih del dijakom in
študentom po podružnicah ali organizacijskih enotah,
– obveznost koncesionarja, da podpisani dodatek h koncesijski pogodbi dostavi ministrstvu v roku 15 dni od prejema
dodatka,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja o njegovem
delu in omogočanje ministrstvu in pristojnim organom kadar koli
vpogled v poslovanje koncesionarja tako, da omogoči vstop v
prostore na kraju samem, kjer se izvaja koncesijska dejavnost
in da omogoči vpogled v finančne in računovodske evidence
ter poslovne knjige,
– pri dejavnosti posredovanja dela dijakom in študentom
mora biti omogočen pregled nad poslovanjem tako, da je razviden fakturiran prihodek iz koncesijske dejavnosti in stroški
ter odvedena sredstva za namene iz sedmega in osmega
odstavka 6. člena zakona tudi za podružnice oziroma organizacijske enote,
– plačilo storitev za posredovanje zaposlitve in posredovanje dela skladno s 5. členom tega pravilnika,
– razlogi za odvzem koncesije, odpoved pogodbe in odpovedni rok,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
13. člen
(trajanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, vendar
največ za 1 leto.
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14. člen

(sprememba koncesijske pogodbe)
(1) Če agencija, ki ima že sklenjeno koncesijsko pogodbo,
želi razširiti izvajanje koncesijske dejavnosti na novo podružnico oziroma organizacijsko enoto, vloži na ministrstvo vlogo za
spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Ministrstvo na podlagi te vloge preveri izpolnjevanje
pogojev iz 6., 7. in 10. člena tega pravilnika za novo podružnico
oziroma organizacijsko enoto.
(3) Ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka, ministrstvo in agencija skleneta dodatek h koncesijski pogodbi.
15. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– z iztekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo ene od pogodbenih strank,
– z odvzemom koncesije,
– s prenehanjem agencije ali z dnem uvedbe stečajnega
ali likvidacijskega postopka.
(2) O odpovedi koncesijske pogodbe ene od pogodbenih strank in o prenehanju agencije ali podružnice oziroma
organizacijske enote mora vsaka stranka nasprotno stranko
obvestiti pisno.
(3) Agencija mora o nameravanem prenehanju opravljanja dejavnosti agencije ali podružnice oziroma organizacijske
enote obvestiti ministrstvo najmanj 3 mesece pred nameravanim prenehanjem opravljanja dejavnosti.
(4) Agencija, ki preneha opravljati dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom v celoti ali samo v podružnici
oziroma organizacijski enoti, mora v roku 30 dni sporočiti vse
potrebne podatke, da se opravi poračun za odvajanje sredstev
v skladu s 25. členom tega pravilnika.
16. člen
(odvzem koncesije)
(1) Ministrstvo lahko brez predhodnega obvestila agenciji
odvzame koncesijo z odločbo iz razlogov iz 6. e člena zakona
in o tem obvesti inšpektorat.
(2) Koncesionar izpolni obveznost opravljanja koncesijske dejavnosti v letu, za katero poroča, če v letnem poročilu
izkaže, da je v tem času realiziral vsaj 24 zaposlitev oziroma
vključitev v delo.
(3) Ob ugotovljenih pomanjkljivostih pri poslovanju agencije lahko ministrstvo koncesijo odvzame za določen čas in
agenciji naloži, da ugotovljene pomanjkljivosti odpravi.
(4) Ministrstvo z odločbo odvzame agenciji koncesijo v
celoti ali samo za podružnico oziroma organizacijsko enoto.
(5) V primeru odvzema koncesije mora agencija dokončati
začete posle v roku 30 dni od dneva odvzema koncesije, podati
ministrstvu končno poročilo in mu izročiti vso dokumentacijo, ki
se nanaša na podeljeno koncesijo.
(6) V roku za dokončanje začetih poslov agencija ne sme
izdajati napotnic. Z dnem preteka roka za dokončanje poslov
preneha tudi veljavnost napotnic.
(7) Če je datum odvzema koncesije enak datumu prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe, preneha veljavnost
izdanim napotnicam hkrati s prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe. V tem primeru mora agencija dokončati začete
posle v roku 30 dni od dneva odvzema koncesije, poslati ministrstvu končno poročilo in mu izročiti vso dokumentacijo, ki se
nanaša na podeljeno koncesijo. O takšnem odvzemu koncesije
mora biti koncesionar obveščen najmanj 30 dni pred prenehanjem časovne veljavnosti koncesijske pogodbe.
(8) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ministrstvo o odvzemu koncesije agenciji, ki je opravljala dejavnost
posredovanja zaposlitve in dela, obvesti tudi zavod, o odvzemu
koncesije agencije, ki je opravljala dejavnost posredovanja
dela samo dijakom in študentom, pa obvesti tudi Študentsko
organizacijo Slovenije.
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17. člen
(sporočanje sprememb)
Agencija mora ministrstvu sporočati vse spremembe, ki
vplivajo na obstoj koncesijskega razmerja, v roku 8 dni po
nastanku spremembe.
2. Posredovanje dela za dijake in študente
18. člen
(splošni pogoji)
(1) Agencija posreduje delo dijakom in študentom na
podlagi napotnice, pri čemer se za realizirano posredovanje
šteje opravljeno delo, ki ga na napotnici potrdi delodajalec, in
izvršeno plačilo dijaku ali študentu.
(2) Vpis dijakov in študentov je dovoljen le pri agenciji oziroma njeni organizacijski enoti, ki je vpisana v koncesijsko pogodbo in izpolnjuje pogoje iz 6. in 7. člena tega pravilnika. Pri vpisu
koncesionar preveri osebno identifikacijo dijaka ali študenta.
(3) Izdelava in izdaja napotnic za delo dijakov in študentov
zgolj z elektronsko napravo za obdelavo podatkov (računalnik),
brez izpolnjevanja pogojev iz 6. in 7. člena tega pravilnika, ni
dovoljena.
(4) Agencija lahko posreduje delo za dijake in študente
le za:
– osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že
dopolnili 15 let,
– osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji,
– osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih,
ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih
programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja.
(5) Poleg oseb iz prejšnjega odstavka tega člena lahko
agencija posreduje delo za dijake in študente tudi za državljane
Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini,
kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v
državi tuje šole.
(6) Delo na podlagi napotnice lahko opravljajo tudi osebe,
ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo na
podlagi vpisa na visokošolski zavod pridobile status študenta
ob začetku novega šolskega leta.
(7) Delo na podlagi napotnice lahko opravljajo tudi študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov
opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.
(8) Dijaki in študenti lahko opravljajo delo na podlagi napotnice, če niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih
oseb pri zavodu.
(9) Agencija mora hraniti potrdila o statusu dijaka ali študenta za tekoče šolsko ali študijsko leto.
19. člen
(napotnica)
(1) Obvezni podatki na izdani napotnici so:
– sedež, davčna številka in naziv ali ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja
napotnica,
– zaporedna številka napotnice,
– naziv, sedež in davčna številka delodajalca,
– ime, priimek, rojstni datum, številka osebnega dokumenta in davčna številka dijaka ali študenta,
– naziv izobraževalne organizacije,
– vrsta dela, ki ga bo opravljal dijak ali študent,
– časovna veljavnost napotnice,
– obdobje opravljanja dela, podatke o opravljenem delu
in znesek izplačil,
– rok plačila,
– rok nakazila,
– datum in kraj izdaje napotnice,
– opozorilo delodajalcu, da mora ob začetku dela napotnico potrditi in dijaku ali študentu izročiti en izvod napotnice.
(2) Skupno število opravljenih ur na napotnici mora biti
enako seštevku dejansko opravljenih ur, ki jih dnevno evidentira delodajalec.
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20. člen
(postopek z napotnico)
(1) Napotnica mora biti izdana v štirih izvodih.
(2) Ob pričetku dela morajo biti vsaj trije izvodi napotnice
potrjeni, sicer napotnica ni veljavna. Napotnica je potrjena, ko
jo podpišeta ali žigosata delavec pri agenciji, ki je vpisan v koncesijski pogodbi kot oseba, ki opravlja koncesijsko dejavnost in
delodajalec. Dijak ali študent ob začetku dela prejme en izvod
potrjene napotnice.
(3) Agencija ob izdaji napotnice posreduje njeno kopijo
inšpektoratu v fizični ali elektronski obliki.
(4) Napotnica velja le ob predložitvi osebnega dokumenta
dijaka ali študenta.
21. člen
(elektronska napotnica)
(1) Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka
18. člena tega pravilnika lahko agencija izdaja napotnice tudi
v elektronski obliki v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko
poslovanje in elektronski podpis.
(2) Agencija lahko izda elektronsko napotnico tako, da jo
elektronsko podpiše delavec pri agenciji, ki je vpisan v koncesijski pogodbi kot oseba, ki opravlja koncesijsko dejavnost, pred
pričetkom dela pa jo morata potrditi ali podpisati tudi delodajalec. Dokler elektronska napotnica ni potrjena ni veljavna.
(3) Dijaku ali študentu se na njegovo zahtevo izda napotnica tudi v pisni obliki.
(4) Določbe, ki veljajo za napotnico v pisni obliki, smiselno
veljajo tudi za elektronsko napotnico.
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(3) Za izplačana sredstva iz rizičnega sklada agencija
uveljavlja terjatve proti dolžniku po splošnih pravilih civilnega
prava.
(4) Sredstva rizičnega sklada se vodijo na posebnem
kontu.
(5) Ko se sredstva rizičnega sklada za tekoče leto izčrpajo, se nadaljnja plačila izplačujejo v naslednjem letu, ko se
oblikuje nov rizični sklad.
25. člen
(odvajanje sredstev)
(1) Agencija mesečno odvaja 37,5% obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve Študentski organizaciji Slovenije za
namene, določene v osmem odstavku 6. člena zakona.
(2) Agencija mora sredstva iz prejšnjega odstavka v višini
mesečnih zneskov odvajati Študentski organizaciji Slovenije na
poseben enoten račun.
(3) Agencija mora Študentski organizaciji Slovenije najkasneje do desetega dne v mesecu pošiljati poročila o obračunanem prihodku iz koncesijske dejavnosti v preteklem mesecu.
(4) Agencija mora opraviti poračun odvedenih sredstev
Študentski organizaciji Slovenije v roku enega meseca po roku
za oddajo podatkov iz izkaza poslovnega izida za preteklo leto
in o tem obvestiti ministrstvo ter predložiti dokumentacijo.
(5) Agencija mora en izvod pogodbe o odvajanju sredstev
dostaviti ministrstvu v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske
pogodbe.
(6) Agencija mora mesečno namenjati v javni sklad za
štipendije 25% obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve.

3. Priznani stroški agenciji za posredovanje dela za
dijake in študente, rizični sklad in odvajanje sredstev

IV. AGENCIJE ZA ZAGOTAVLJANJE DELA

22. člen

1. Postopek za vpis in izbris iz registra

(priznani stroški agenciji)

26. člen

(1) Agenciji, ki posreduje dela za dijake in študente, se
priznajo stroški v višini 37,5% obračunanega prihodka, obračunanega iz 12% koncesijske dajatve.
(2) Priznani stroški iz prejšnjega odstavka vključujejo
stroške, ki so neposreden pogoj za opravljanje koncesijske
dejavnosti po obsegu in vrstah stroškov, kakor so:
– stroški materiala in storitev,
– stroški dela,
– amortizacija.

(register)

23. člen
(priznani stroški za nove koncesionarje)
Agenciji, ki je začela z opravljanjem koncesijske dejavnosti, se za prva dva meseca poslovanja akontativno določijo
stroški v višini 37,5% od prihodka iz koncesijske dejavnosti v
pavšalni višini 1.900 € za posamezen mesec.
24. člen
(rizični sklad)
(1) Agencija mora vsako leto, ko je ugotovljen dejanski
prihodek iz koncesijske dejavnosti za preteklo leto, na podlagi
tega oblikovati rizični sklad v višini 0,8% od prihodka iz koncesijske dejavnosti v preteklem letu za primer neplačila delodajalcev za opravljena dela dijakov in študentov in določiti način
koriščenja sredstev sklada tako, da v svojem splošnem aktu
oblikujejo merila upravičenosti, vrstnega reda izplačil, roke ter
pravila evidentiranja poslovnih dogodkov v zvezi s terjatvami.
Sredstva rizičnega sklada se smejo uporabiti za plačilo dela
dijakom ali študentom ter sodne takse.
(2) Agencija mora začeti postopek izterjave dolžnika najkasneje z dnem plačila za delo iz rizičnega sklada. Agencija s
pravili poslovanja sklada seznani ministrstvo in zagotovi, da so
ta pravila javno dostopna vsem zainteresiranim.
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(1) Organizacija oziroma delodajalec lahko opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu pod
pogojem, da je vpisana v register agencij za zagotavljanje dela
(v nadaljnjem besedilu: register).
(2) Register je javna knjiga, ki ga vodi ministrstvo, in je
dostopen na spletni strani ministrstva.
27. člen
(vloga)
(1) Organizacija oziroma delodajalec, ki želi opravljati
dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu,
naslovi vlogo za vpis v register na ministrstvo.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– firmo in sedež pravne osebe oziroma ime samostojnega podjetnika posameznika, podatke o poslovodnem organu,
zastopanju in obsegu pooblastil,
– podatke o osebah, ki bodo opravljale dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu z dokazili o sklenitvi
delovnega razmerja in dokazili o doseženi vrsti in stopnji strokovne izobrazbe z opisom zahtevanih delovnih izkušenj in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz 66. a člena zakona,
– natančen naslov kraja opravljanja dejavnosti in opis
prostorov s tlorisno skico in dokazili o pravici do razpolaganja
s prostori,
– seznam in opis tehnične opremljenosti za izvajanje dejavnosti,
– način zavarovanja osebnih podatkov v skladu s predpisi
o varstvu osebnih podatkov,
– navedbo, ali poleg nameravane dejavnosti opravlja tudi
katero drugo dejavnost,
– predvidene finančne vire za opravljanje dejavnosti,
– cenik storitev.
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28. člen

(odločanje o vlogi in vpis v register)
(1) Ministrstvo odloča o vlogi za vpis v register z odločbo
v upravnem postopku.
(2) Vpis v register se opravi po pravnomočnosti odločbe
o vpisu v register.
29. člen
(vsebina registra)
Register vsebuje naslednje podatke agencije:
– evidenčno oznako agencije,
– firmo oziroma ime in sedež agencije,
– podatke o poslovodnem organu, zastopanju in obsegu
pooblastil,
– številko odločbe o vpisu v register,
– področje dejavnosti, kamor agencija napotuje delavce.
30. člen
(izbris iz registra)
(1) V primerih, določenih v zakonu, ministrstvo odloča o
izbrisu agencije iz registra z odločbo v upravnem postopku.
(2) Izbris iz registra se opravi po pravnomočnosti odločbe
o vpisu v register.
31. člen
(sporočanje sprememb)
Agencija mora ministrstvu sporočati vse spremembe, ki vplivajo na vpis v register, v roku 8 dni po nastanku spremembe.
2. Zagotavljanje dela delavcev drugemu delodajalcu
preko tujih agencij
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(7) Ministrstvo agencijo iz prvega odstavka tega člena
izbriše iz posebne evidence če:
– ne dokaže, da lahko opravlja dejavnost v državi članici,
kjer ima sedež poslovanja,
– krši delovnopravno zakonodajo Republike Slovenije,
– ali ne odda poročila v skladu s prejšnjim odstavkom.
V. SODELOVANJE AGENCIJ S PRISTOJNIMI ORGANI,
EVIDENCE IN POSREDOVANJE PODATKOV
33. člen
(sodelovanje agencije in zavoda)
(1) Agencija, ki izvaja dejavnost iz 2. člena tega pravilnika,
mora sodelovati z zavodom in izmenjevati informacije o ponudbi in povpraševanju na trgu dela.
(2) Pri obravnavi brezposelne osebe mora agencija upoštevati zakon, predpise, izdane na njegovi podlagi, ter splošne
akte zavoda, ki se nanašajo na posredovanje zaposlitev in dela
brezposelnih oseb,
(3) V času sodelovanja skrbita zavod in agencija za varstvo podatkov brezposelnih oseb, ki jih skupaj obravnavata.
(4) Zavod mora posredovati agenciji podatke, ki so nujni
zaradi posredovanja zaposlitve in dela, izdelave zaposlitvenega načrta ali vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja.
34. člen
(sodelovanje agencije, ki posreduje delo za dijake
in študente)
Agencija, ki v skladu s koncesijsko pogodbo opravlja
dejavnost posredovanja dela za dijake in študente, mora sodelovati s Študentsko organizacijo Slovenije.

32. člen

35. člen

(agencije iz držav članic EU in EGP)

(evidence in dokumentacija)

(1) Agencija, ki lahko zagotavlja delo delavcev drugemu
delodajalcu na podlagi predpisov države članice Evropske
unije ali Evropskega gospodarskega prostora v tej državi članici, lahko opravlja to dejavnost tudi na območju Republike
Slovenije, če izpolnjuje pogoje iz tega člena in pred začetkom
opravljanja dejavnosti v Republiki Sloveniji na ministrstvu prijavi
opravljanje dejavnosti na obrazcu EU – agencija, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(2) K obrazcu iz prejšnjega odstavka je treba priložiti fotokopijo listine, ki ni starejša od enega leta, na podlagi katere
lahko agencija v državi članici, kjer ima sedež, ali v več državah
članicah opravlja to dejavnost.
(3) Agencijo, ki izpolnjuje pogoje za prijavo opravljanja
dejavnosti v Republiki Sloveniji, vpiše ministrstvo v posebno
evidenco.
(4) Pri izvajanju dejavnosti mora agencija spoštovati slovensko delovnopravno zakonodajo, ki ureja medsebojne pravice in obveznosti med agencijo, uporabnikom in napotenim
delavcem.
(5) Agencija mora zagotoviti, da imajo vsi napoteni delavci med opravljanjem dela pri uporabniku v Sloveniji pri sebi
obrazec E101, ki dokazuje, da je delavec zaposlen pri agenciji,
ki ga je napotila.
(6) Agencija iz prvega odstavka tega člena mora ob letnemu poročilu priložiti dokazilo, da lahko dejavnost opravlja v
državi članici, kjer ima sedež dejavnosti. Letno poročilo mora
oddati najkasneje do 31. marca za preteklo leto in v njem navesti naslednje podatke:
– seznam vseh delavcev, ki jih je napotila k uporabnikom
v Republiko Slovenijo z navedbo njihove izobrazbe in poklica,
– seznam slovenskih uporabnikov, h katerim je napotila
svoje delavce, z navedbo dejavnosti uporabnika,
– število dni in delovnih ur za vsakega delavca, napotenega k posameznemu delodajalcu v Republiki Sloveniji, z
navedbo delovnega mesta in bruto plače, izplačane za ta čas.

(1) Agencija, ki opravlja dejavnost iz 2. člena tega pravilnika, razen agencija, ki posreduje delo za dijake in študente,
mora voditi istovrstne poimenske evidence delojemalcev in delodajalcev ter druge evidence, ki jih zaradi izvajanja dejavnosti
posredovanja dela in posredovanja zaposlitve vodi zavod.
(2) Agencija mora o vseh aktivnostih, ki jih izvajajo za
brezposelne osebe, ki vplivajo na vodenje evidenc pri zavodu
obveščati zavod in hraniti vso poslovno dokumentacijo najmanj
tri leta od sklenitve koncesijske pogodbe, če zakon za posamezne listine ne določa daljšega roka hrambe.
VI. POROČANJE IN NADZOR
36. člen
(poročanje agencije, ki posreduje zaposlitev in delo)
Agencija, ki opravlja dejavnost posredovanja zaposlitve
in dela, mora ministrstvu podati letno poročilo o svojem delu
najpozneje do 31. marca za preteklo leto. Poročilo mora vsebovati naslednje podatke:
a) status iskalca zaposlitve:
– stopnjo izobrazbe,
– poklic;
b) realizirane zaposlitve iskalca zaposlitve:
– status iskalca zaposlitve,
– stopnjo izobrazbe,
– poklic,
– čas trajanja zaposlitve (določen, nedoločen);
c) realizirane zaposlitve iskalca zaposlitve s subvencijo
zavoda:
– status iskalca zaposlitve,
– stopnjo izobrazbe iskalca zaposlitve,
– poklic,
– delodajalca in področje dejavnosti,
– čas trajanja zaposlitve (določen, nedoločen);

Uradni list Republike Slovenije
d) kopijo izkaza poslovnega izida;
e) finančne in druge podatke o posredovanju zaposlitve
ali dela.
37. člen
(poročanje agencije, ki posreduje delo za dijake in študente)
(1) Agencija, ki posreduje delo za dijake in študente, mora
oddati letno poročilo najpozneje do 31. marca za preteklo leto
in v njem navesti naslednje podatke:
– število izdanih napotnic (dijaki, študentje, skupno),
– število realiziranih napotnic po opravljenem delu (dijaki,
študentje, skupno),
– kopijo izkaza poslovnega izida,
– prihodek iz koncesijske dejavnosti,
– realizirane stroške za opravljanje koncesijske dejavnosti (stroški dela, materialni stroški, drugi stroški in stroški
skupaj),
– višino odvedenih sredstev iz koncesijskih dajatev,
– število skupno zaposlenih v agenciji in podružnicah
(določen čas, nedoločen čas, ostale oblike),
– poročilo o izplačilih iz rizičnega sklada
(2) Agencija, ki posreduje delo za dijake in študente in
napotuje na delo osebe s statusom dijaka ali študenta v Republiki Sloveniji, ki niso državljani Republike Slovenije, mora
ministrstvu vsake tri mesece poročati o opravljenem delu teh
študentov in dijakov. Takšno poročilo mora obsegati število izdanih napotnic, podatke o opravljenem delu in višino dohodka
za delo, opravljeno na podlagi napotnic.
(3) Ministrstvo lahko od agencije zahteva tudi dostavo
dodatnih podatkov, ločeno po podružnicah ali organizacijskih
enotah po posameznih mesecih, v skladu s pogodbo in danimi
navodili ministrstva.
38. člen
(poročanje agencije, ki zagotavlja delo delavcev drugemu
delodajalcu)
Agencija, ki zagotavlja delo delavcev drugemu delodajalcu, mora oddati letno poročilo najpozneje do 31. marca za
preteklo leto in v njem navesti naslednje podatke:
– število oseb, zaposlenih pri agenciji,
– število oseb, zaposlenih pri agenciji, ki jih agencija lahko
napotuje na delo drugemu delodajalcu, ločeno po osebah, ki so
zaposlene za nedoločen čas in za določen čas,
– seznam delavcev, zaposlenih za nedoločen čas, število
ur dela in dokazilo o višini izplačanih plač za delo, pri drugem
delodajalcu,
– seznam delavcev, zaposlenih za določen čas, število
ur dela in dokazilo o višini izplačanih plač za delo, pri drugem
delodajalcu,
– seznam delodajalcev, h katerim so bili delavci napoteni,
– prihodek agencije iz naslova napotitve delavcev k drugemu delodajalcu,
– področje dejavnosti, v katero so bile te osebe napotene,
– kopijo izkaza poslovnega izida.
39. člen
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
(ureditev dosedanjih razmerij)
(1) Vloge za podelitev nove koncesije agencij, ki na dan
uveljavitve tega pravilnika opravljajo dejavnost posredovanja
zaposlitve in dela na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene
z ministrstvom, in so bile vložene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se obravnavajo po določbah Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,
10/91 – ZP, 17/91 – popr., 17/91 – ZUDE, 12/92, 13/93-ZP,
71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odločba US, 69/98, 97/01 – ZSDP,
67/02, 42/02 – ZDR, 2/04 – ZDSS-1 in 63/04 – ZZRZI) in
izvršilnih predpisov, izdanih na njegovi podlagi, koncesijske
pogodbe pa se sklenejo za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007.
(2) Osebe, ki bodo na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka pri agenciji opravljale dejavnost posredovanja dela za dijake
in študente, morajo opraviti strokovni izpit iz 66. a člena zakona
v času veljavnosti koncesijske pogodbe, sklenjene na podlagi
podelitve nove koncesije v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) Napotnice, ki so bile pred uveljavitvijo tega pravilnika
izdane osebam iz 5. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje
dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99,
79/00, 30/03 in 54/03), ki so izgubile status študenta, vendar so
obdržale pravico obiskovanja predavanj in opravljanja izpitov,
veljajo do izteka obdobja, za katerega so bile izdane, vendar
ne več kot 90 dni od izdaje.
(4) Vloge za podelitev nove koncesije agencij, ki na dan
uveljavitve tega pravilnika opravljajo dejavnost zagotavljanja
dela delavcev drugemu delodajalcu na podlagi koncesijske
pogodbe, sklenjene z ministrstvom, in so bile vložene pred
uveljavitvijo tega pravilnika, se obravnavajo kot vloge za vpis
v register agencij za zagotavljanje dela po določbah Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list. RS, št. 79/06) in
izvršilnih predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
42. člen
(prenehanje veljavnosti pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje
(Uradni list RS, št. 48/99, 79/00, 30/03 in 54/03), razen določb
o namenjanju sredstev iz koncesijskih dajatev za posredovanje
dela dijakom in študentom, ki se uporabljajo do ustanovitve
javnega sklada iz sedmega odstavka 6. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list
RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo).
43. člen

Agencija mora podati poročilo tudi na vsako zahtevo ministrstva in mu omogočiti vpogled v poslovanje.

(uveljavitev pravilnika)

(nadzor)
(1) Upravno strokovni nadzor nad delom agencije izvaja
ministrstvo.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela agencij izvaja ministrstvo, inšpektorat in drugi pristojni organi.
(3) Za izvajanje nadzora iz prejšnjih dveh odstavkov se
uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja izvajanje nadzora nad

16219

delom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih
oseb na področju zaposlovanja.
(4) Nadzor nad namensko porabo sredstev iz osmega
odstavka 6. člena zakona izvajajo Računsko sodišče Republike
Slovenije in pristojna ministrstva v skladu z zakonom.

(poročanje na zahtevo ministrstva)

40. člen

Stran

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-33/2006/3
Ljubljana, dne 22. decembra 2006
EVA 2006-2611-0090
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo,družino in socialne zadeve
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PRIJAVA AGENCIJE IZ DRŽAVE ýLANICE EU ALI EGP
ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI ZAGOTAVLJANJA DELA DELAVCEV
UPORABNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI

Podatki o izvajalcu storitev iz EU
Firma

1
2

Naslov firme

3

Država
Datum

pridobitve

dovoljenja

4 opravljanje dejavnosti v svoji državi
5

Priimek in ime kontaktne osebe

6

Telefon kontaktne osebe

7

Elektronski naslov kontaktne osebe

za

Za toþnost podatkov odgovarja prijavitelj.

V____________________ , dne ______________

Štampiljka

Ime in priimek pooblašþene osebe prijavitelja:_____________________________________________________
Podpis:
______________________________

PRILOGE K OBRAZCU EU-Agencija
- fotokopijo listine, ki ni starejša od enega leta, na podlagi katere lahko agencija v državi
20 opravlja to dejavnost.
þlanici, kjer ima sedež, ali v veþ državah þlanicah

Priloga
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USTAVNO SODIŠČE
6051.

Odločba o razveljavitvi Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnih zemljišč na območju
Občine Sežana in Pravilnika o merilih za
plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih
stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana,
kolikor urejata odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za nezazidana
stavbna zemljišča oziroma za zemljiške
parcele, ki komunalno niso opremljene

Številka: U-I-271/04-20

Datum: 14. 12. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Vladimirja Oblaka iz Sežane
in drugih, ki jih zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d.n.o.,
Grosuplje, na seji 14. decembra 2006

o d l o č i l o:
1. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 114/2000, 100/03,
23/04, 112/04 in 43/05 – ur. p. b.) in Pravilnik o merilih za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč na
območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 131/03), kolikor
urejata odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za nezazidana stavbna zemljišča oziroma za zemljiške parcele,
ki komunalno niso opremljene, se razveljavita.
2. Udeleženci nosijo svoje stroške postopka sami.

Obrazložitev
A.
1. Pobudniki izpodbijajo Odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana (v nadaljevanju
Odlok) in Pravilnik o merilih za plačilo nadomestila za uporabo
nezazidanih stavbnih zemljišč na Območju Občine Sežana (v
nadaljevanju Pravilnik), kolikor jim nalagata plačilo nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju nadomestilo)
za njihova nezazidana stavbna zemljišča. Navajajo, da so leta
2004 zanje prejeli odločbe o odmeri nesorazmerno visokega
nadomestila. Menijo, da sta izpodbijana akta v neskladju z 58.
in 61. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
18/84 in nasl. – v nadaljevanju ZSZ/84), ker jim nalagata plačilo
nadomestila za zemljišča, ki komunalno niso opremljena (tako
imenovane "gmajne"). Pri odmeri nadomestila naj bi Odlok
predvideval le uporabo dveh kriterijev (njihovo opremljenost
in njihovo lokacijo oziroma namembnost) in ne vseh kriterijev
iz 61. člena ZSZ/84. Po 8. členu Pravilnika naj bi zanje veljala
višina nadomestila, določena kar v odstotku od vrednosti zazidanih stavbnih zemljišč. Ustavno sodišče naj bi že večkrat
presodilo (na primer v odločbi št. U-I-355/98 z dne 22. 3. 2002,
Uradni list RS, št. 28/01 in OdlUS X, 56, v odločbi št. U-I-157/02
z dne 4. 12. 2003, Uradni list RS, št. 131/03 in OdlUS XII, 94
in v odločbi št. U-I-336/02 z dne 22. 1. 2004, Uradni list RS,
št. 10/04 in OdlUS XIII, 2), da načelu enakosti pred zakonom
(drugi odstavek 14. člena Ustave) ustreza sorazmerje med
ugodnostmi zemljišč in s tem zvezanimi bremeni. V nasprotju
s tem naj bi jim izpodbijana akta predpisovala nesorazmerno
višino nadomestila, zlasti v primerjavi s sosednjimi občinami.
Po njihovem mnenju je treba upoštevati načelo enakosti tudi
pri oprostitvah plačil nadomestila. Nesorazmerna višina nadomestila naj bi posegala v njihovo lastninsko pravico (33. člen

Ustave) in naj bi bila zato v neskladju tudi s 67. in z 69. členom
Ustave. Pojasnjujejo, da jim je Občina predlagala, naj ji zemljišča prodajo. Menijo, da to pomeni, da si želi z njimi ustvarjati
dobiček, kar naj bi bilo v neskladju s 140. členom Ustave. Med
postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti je bil sprejet
Odlok o odpravi sprememb Odloka in o odpravi dela Pravilnika
ter spremembe in dopolnitve Odloka (Uradni list RS, št. 112/04
– v nadaljevanju Odlok o odpravi). Ta akt naj bi sicer znižal vrednost točke, ki se upošteva pri odmeri nadomestila za njihova
zemljišča (iz prvotnih 150 odstotkov na 50 odstotkov vrednosti
točke). Vendar naj bi bila višina nadomestila zanje še vedno
nesorazmerna, zato pri pobudi vztrajajo in jo razširjajo še na
Odlok o odpravi. Predlagajo, naj Ustavno sodišče izpodbijane
določbe Odloka in Pravilnika odpravi ter Občini naloži stroške
postopka.
2. Občina odgovarja, da Odlok o odpravi odpravlja odločbe o odmeri nadomestila za leto 2004, zato naj pobudniki ne bi
izkazovali pravnega interesa za izpodbijanje Odloka. Na podlagi
Odloka o odpravi naj bi izdala nove odločbe o odmeri nadomestila, vendar naj bi posamezni pobudniki svoja zemljišča prodali
in bodo zato lahko uveljavljali novosti pri oprostitvah plačil. Zato
pobudniki tudi ne izkazujejo pravnega interesa za oceno Odloka o odpravi. Izpodbijani del Odloka ureja plačilo nadomestila
za nezazidana stavbna zemljišča na območju Mesta Sežana,
ki naj bi bila načrtovana s prostorskimi izvedbenimi načrti (te
je tudi priložila). Območja, na katerih so ta zemljišča, naj bi
bila komunalno opremljena z javnimi cestami, z vodovodnim in
električnim omrežjem ter ponekod tudi s kanalizacijo. ZSZ/84 in
določbe 218. do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02 in nasl. – v nadaljevanju ZGO-1) naj bi zanje
predvidevale plačevanje nadomestila. Njegova višina naj ne bi
bila nesorazmerna s koristmi, ki jih nudijo navedena zemljišča.
Meni, da to potrjuje vrednost kvadratnega metra teh zemljišč,
saj naj bi sodno zapriseženi cenilec zanje določil informativno
vrednost v višini 35 do 40 eurov. Vrednost kvadratnega metra
kmetijskega zemljišča ("gmajne") naj bi bila le 1 euro. Po Odloku naj bi bila višina nadomestila približno 3.38 odstotka od
vrednosti obravnavanih zemljišč. Na podlagi Odloka o odpravi
naj bi znašala le 0,68 odstotka njihove vrednosti. Sklicevanje
pobudnikov na višino nadomestila v sosednjih občinah naj ne
bi bilo utemeljeno, saj naj nekdanji dogovor, ki je predvideval
usklajevanje te dajatve, ne bi veljal. Pojasnjuje, da pobudnikom
ni predlagala, naj ji zemljišča prodajo. Želela naj bi jih le zaščititi pred špekulacijami v prometu z njimi in pred morebitnimi
izsiljevanji njihove prodaje za nižjo ceno. Za njihov nakup naj
ne bi imela zagotovljenih proračunskih sredstev, čeprav meni,
da so obravnavana zemljišča namenjena gradnjam in naj se
zanje tudi namenjajo.
B.
3. Pobudniki so kot lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč
zavezanci za plačilo nadomestila, zato izkazujejo pravni interes. Ustavno sodišče se zato ni spuščalo še v pravni interes
posameznih pobudnikov, ki so svoja zemljišča morebiti prodali.
Pobudo je sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega
odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo z odločanjem
o stvari.
4. Iz navedb pobudnikov izhaja zlasti očitek, da plačujejo
nadomestilo za velike površine nezazidanih stavbnih zemljišč,
ki komunalno niso opremljene (tako imenovane gmajne), oziroma da ga zanje plačujejo v nesorazmerni višini. Med drugim
menijo, da so v neenakem položaju v primerjavi z zavezanci,
ki plačujejo nadomestilo od nezazidanih stavbnih zemljišč, ki
so komunalno opremljena.
5. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-286/04 z dne
26. 10. 2006 (Uradni list RS, št. 120/06) že ocenilo, da je
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četrti odstavek 218.b člena ZGO-1 v praksi omogočal različne razlage pojma komunalne opremljenosti nezazidanih
stavbnih zemljišč (zemljiških parcel), urejenih z državnim
ali občinskim lokacijskim načrtom, od nezazidanih stavbnih
zemljišč (zemljiških parcel), urejenih z občinskim prostorskim redom. Občine so namreč menile, da je zakonskemu
pogoju komunalne opremljenosti nezazidanih stavbnih zemljišč (zemljiških parcel) zadoščeno že, če se ta nahajajo
na komunalno opremljenem območju prostorskega urejanja.
Tudi v obravnavanem primeru Občina Sežana zatrjuje, da
pobudniki plačujejo nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča, načrtovana z izvedbenimi prostorskimi načrti, ki se
po 2. točki tretjega odstavka 218.d člena ZGO-1 štejejo za
zemljišča na območjih, urejenih z občinskim lokacijskim načrtom. Po njenem stališču to pomeni, da gre za zemljišča, ki
so na komunalno opremljenih območjih in po Zakonu je zanje
predvideno plačilo nadomestila.
6. V citirani odločbi je Ustavno sodišče že presodilo, da
četrti odstavek 218.b člena ZGO-1, kolikor se nanaša na zemljiške parcele z območij, za katere je sprejet državni ali občinski
lokacijski načrt, ni v neskladju z Ustavo, če se razlaga tako, da
se tudi zanje plačuje nadomestilo le, če imajo dostop do javnega cestnega omrežja in če je zanje možno izvesti priključke na
javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in
javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav. S tem je Ustavno sodišče
iz pravnega reda izločilo razlage citirane določbe ZGO-1, ki
so bile v neskladju z Ustavo. Takšna je tudi razlaga navedene
določbe ZGO-1, na katero se v obravnavanem primeru sklicuje
Občina Sežana.
7. Odlok v izpodbijanem delu temelji na neustavni razlagi
četrtega odstavka 218.b člena ZGO-1. Na njegovi podlagi je bil
izdan tudi izpodbijani del Pravilnika. Odlok in Pravilnik sta zato
v teh delih v neskladju s tretjim odstavkom 153. člena Ustave,
kolikor ne upoštevata, da se od nezazidanih stavbnih zemljišč
oziroma zemljiških parcel plačuje nadomestilo le, če ima vsaka
od njih zagotovljen dostop do javnega cestnega omrežja in če
je zanjo možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko
omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih
čistilnih naprav.
8. Ustavno sodišče je zato Odlok in Pravilnik v izpodbijanih delih razveljavilo. Ustavno sodišče je Odlok in Pravilnik v
teh delih razveljavilo in ne odpravilo, kot so predlagali pobudniki. Pri odločitvi je upoštevalo, da so pobudniki zoper odločbe
o odmeri nadomestila vložili pritožbe, o katerih še ni pravnomočno odločeno. Ker je Ustavno sodišče izpodbijana dela
Odloka in Pravilnika razveljavilo že iz navedenega razloga, ni
ocenilo še drugih očitkov pobudnikov. Razveljavitev pomeni,
da se na podlagi navedenih delov Odloka in Pravilnika nadomestilo od nezazidanih stavbnih zemljišč, ki niso komunalno
opremljena tako, kot to na podlagi odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-286/04 nalaga četrti odstavek 218.b člena ZGO-1, ne
plačuje.
9. Pobudniki so zahtevali povračilo stroškov postopka.
Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred
Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške postopka,
če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Za drugačno odločitev
bi morali obstajati posebni razlogi, ki jih pobudniki ne navajajo.
Zato je Ustavno sodišče odločilo, da svoje stroške postopka
nosijo sami.
C.
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez
Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik
in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.
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Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka
223. člena Zakona o prekrških in ugotovitvi, da
drugi odstavek 223. člena Zakona o prekrških
ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-69/06-16
Datum: 14. 12. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevami Okrajnega sodišča v Novi Gorici in Okrajnega
sodišča v Kočevju, na seji 14. decembra 2006

o d l o č i l o:
1. Tretji odstavek 223. člena Zakona o prekrških (Uradni
list RS, št. 7/03, 86/04, 23/05 – ur. p. b., 44/05 in 55/05 – ur.
p. b.) se razveljavi, kolikor je mogoče na njegovi podlagi izreči
kazen zapora.
2. Drugi odstavek 223. člena Zakona o prekrških ni v
neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Predlagatelja izpodbijata prvi odstavek 11. člena Zakona o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74,
42/86 in Uradni list RS, št. 69/03, 110/03 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZJRM) v zvezi z drugim odstavkom 223. člena Zakona o
prekrških (v nadaljevanju ZP-1). Pri obravnavanju obdolžilnih
predlogov zaradi prekrškov po 1. in 4. točki prvega odstavka
11. člena ZJRM sta ugotovila obstoj ovire pravne narave za
nadaljevanje postopkov o prekršku. Menita, da z iztekom triletnega roka iz prvega odstavka 223. člena ZP-1 (7. 2. 2006)
sankcije za navedene prekrške niso več predpisane. Sklicujeta
se na načelo zakonitosti iz prvega odstavka 2. člena ZP-1 in
navajata, da z iztekom triletnega roka za uskladitev predpisov
neusklajenih kaznovalnih določb ni več mogoče uporabljati.
Konstitutivni element prekrška naj bi bila tudi sankcija, ki naj bi
po izteku roka ne bila več določena. Po mnenju predlagateljev
triletni uskladitveni rok ni instrukcijski rok za zakonodajalca
oziroma ga sodišče na področju kaznovalnega prava ne more
razlagati le v korist države kot močnejše stranke v postopku.
Cona kaznivosti bi morala biti pri vsakem kaznivem ravnanju
jasno in natančno določena, uporaba analogije pa naj ne bi bila
dopustna. Ker ZJRM v prehodnem obdobju treh let ni bil usklajen z ZP-1 kot sistemskim zakonom, naj storilcu prekrška ne
bi bilo mogoče izreči nobene sankcije. V nasprotnem primeru
naj bi bil kršen 28. člen Ustave. Okrajno sodišče v Kočevju še
pojasnjuje, da bo od odločitve o določenosti sankcije in s tem
prekrška odvisna uporaba neusklajenega ZJRM kot milejšega
predpisa. Od dne 21. 7. 2006 velja Zakon o varstvu javnega
reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 – ZJRM-1), ki ravnanja iz
obdolžilnih predlogov določa kot prekrške in zanje predpisuje
glavno sankcijo, usklajeno z ZP-1.
2. Na zahtevo Okrajnega sodišča v Novi Gorici je odgovoril Državni zbor, ki se v celoti strinja z mnenjem Vlade in
dodaja, da je rok iz prvega odstavka 223. člena ZP-1 nesporno
instrukcijski. Pojasnjuje, da neusklajeni predpisi niso prenehali
veljati z iztekom roka. To naj bi izhajalo tudi iz drugega odstavka 223. člena, ki izrecno določa, da se "do uskladitve" in ne
do izteka roka uporabljajo sankcije iz neusklajenih predpisov.
Če bi zakonodajalec želel, bi v zakonu izrecno določil, da se
predpisi ne uporabljajo več po izteku roka za njihovo uskladitev.
Po mnenju Državnega zbora je treba vse do uskladitve predpisov glede sankcij in njihovega izrekanja upoštevati 223. člen
ZP-1. Zato Državni zbor meni, da je zahteva predlagatelja
neutemeljena.
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3. Vlada in Ministrstvo za notranje zadeve v svojih mnenjih
navajata, da je treba triletni rok iz prvega odstavka 223. člena
ZP-1 razumeti kot instrukcijski glede na dejstvo, da v ZP-1 ni
določeno prenehanje veljavnosti prekrškovnih določb iz neusklajenih predpisov. Poudarjata, da je bil triletni rok namenjen
uskladitvi materialnih predpisov, s katerimi so določeni prekrški,
z ZP-1. Ker je ZP-1 uveljavil temeljite spremembe, je bilo predvideno dolgo prehodno obdobje za prilagoditev celotnega sistema.
Zato besedilo "do uskladitve" iz drugega odstavka 223. člena
ZP-1 po mnenju Vlade in Ministrstva za notranje zadeve ne
pomeni le obdobja od uveljavitve ZP-1 do 7. 2. 2006, pač pa
vse do dejanske uskladitve predmetnih predpisov. V tem času
naj bi predpisane sankcije za prekršek veljale, kot je določeno
v drugem odstavku 223. člena ZP-1. Določba tretjega odstavka
223. člena ZP-1 ureja izrekanje kazni zapora za prekrške z
določenih področij. Ureditev naj bi se uporabljala do uskladitve
zakonov, ki urejajo varnost cestnega prometa, proizvodnjo in
promet s prepovedanimi drogami, orožje in prekrške zoper javni
red in mir. S tako razlago naj ne bi bilo kršeno načelo zakonitosti
iz prvega odstavka 2. člena ZP-1, saj so bili prekrški iz navedenih
zakonov predpisani skupaj s sankcijo, še preden je bilo dejanje,
ki je določeno kot prekršek, storjeno. Glede na navedeno Vlada
in Ministrstvo za notranje zadeve menita, da zahteva Okrajnega
sodišča v Novi Gorici ni utemeljena.
B. – I.
4. Ustavno sodišče je zahtevo Okrajnega sodišča v Novi
Gorici poslalo v odgovor Državnemu zboru. Zahtevi Okrajnega
sodišča v Kočevju ni pošiljajo v odgovor nasprotnemu udeležencu, ker je ta že imel možnost, da odgovori na zatrjevane
neskladnosti izpodbijanih določb. Nato je zahteve zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo.
B. – II.
5. Predlagatelja navajata, da izpodbijata prvi odstavek
11. člena ZJRM v zvezi z drugim odstavkom 223. člena ZP-1.
Zatrjujeta, da z iztekom triletnega roka za uskladitev predpisov
iz prvega odstavka 223. člena ZP-1 niso več predpisane sankcije za prekrške iz prvega odstavka 11. člena ZJRM. Iz vsebine
zahtev je razvidno, da se očitki predlagateljev nanašajo na
ureditev uporabe sankcij za prekrške iz neusklajenih predpisov
po izteku roka iz prvega odstavka 223. člena ZP-1. Ker gre
za vprašanje, ki se ureja s prehodnimi določbami drugega in
tretjega odstavka 223. člena ZP-1, je Ustavno sodišče štelo,
da predlagatelja izpodbijata drugi in tretji odstavek 223. člena
ZP-1, kolikor se nanašata na predpise, ki niso bili usklajeni z
ZP-1 v roku iz prvega odstavka 223. člena ZP-1.
6. Določba drugega odstavka 223. člena ZP-1 se glasi:
"Do uskladitve predpisov iz prvega odstavka tega člena se
uporabljajo sankcije iz teh predpisov. Predpisane denarne kazni veljajo kot predpisane globe, varstveni ukrepi pa kot stranske sankcije iste vrste, stranska kazen prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja velja kot stranska sankcija kazenskih
točk v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega
dovoljenja, ki jo je mogoče izreči do števila 18, oziroma voznikom začetnikom do števila 7." V tretjem odstavku istega člena
je zakonodajalec ohranil možnost izrekanja kazni zapora za
določene prekrške. Določba se glasi: "Do uskladitve zakonov,
ki urejajo varnost cestnega prometa, proizvodnjo in promet s
prepovedanimi drogami, orožje in prekrške zoper javni red in
mir, z določbami tega zakona, se glede izrekanja kazni zapora
uporabljajo določbe zakona iz drugega odstavka 215. člena
tega zakona, za izvršitev kazni zapora pa določbe zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij o izvrševanju kazni zapora."
7. Po prvem odstavku 223. člena ZP-1 je bilo treba neusklajene predpise, s katerimi so določeni prekrški, uskladiti s
 Sodišči sta obravnavali obdolžilne predloge s prekrški iz 1.
in 4. točke prvega odstavka 11. člena ZJRM, za katere sta bili alternativno predpisani denarna kazen do 120.000 tolarjev ali kazen
zapora do 30 dni.
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tem zakonom v treh letih po njegovi uveljavitvi. Navedeni rok
se je iztekel 7. 2. 2006, ne da bi zakonodajalec uspel uskladiti
vse predpise z določbami ZP-1. Glede zakonov iz tretjega
odstavka 223. člena ZP-1 sta bila v roku iz prvega odstavka
223. člena ZP-1 usklajena zakona, ki urejata varnost cestnega
prometa in orožje. Uskladitev zakona, ki ureja prekrške zoper
javni red in mir, je bila izvedena z uveljavitvijo ZJRM-1 (21. 7.
2006), po katerem so ravnanja iz obdolžilnih predlogov, ki sta
jih obravnavali sodišči, določena kot prekrški in je zanje predpisana globa. Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi
drogami (Uradni list RS, št. 108/99 in nasl. – v ZPPPD) še ni
usklajen z določbami ZP-1, zato je po tem zakonu še vedno
mogoče izreči tudi kazen zapora. V primeru neusklajenih predpisov mora sodišče izreči sankcijo skladno s prehodnimi določbami drugega in tretjega odstavka 223. člena ZP-1, pri čemer
mora upoštevati drugi odstavek 2. člena ZP-1, ki predpisuje
uporabo milejšega predpisa. Upoštevajoč navedeno pravilo
z uveljavitvijo ZJRM-1 sicer ni več mogoče izreči kazni zapora
za prekrške zoper javni red in mir, vendar je treba pri presoji,
kateri zakon je milejši, upoštevati tudi vse vmesne spremembe
oziroma ureditev uporabe sankcij vse do uveljavitve ZJRM-1.
8. V skladu z načelom zakonitosti v kazenskem pravu iz
prvega odstavka 28. člena Ustave ne sme biti nihče kaznovan
za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo, in ni zanj
predpisal kazni, še preden je bilo storjeno. Ustavno sodišče
je že odločilo, da mora biti zahteva po določni opredelitvi
kaznivega ravnanja in sankcije spoštovana tudi pri določanju
prekrškov (odločba št. U-I-213/98 z dne 16. 3. 2000, Uradni
list RS, št. 33/2000 in OdlUS IX, 58). Ker je zakonodajalec v
prvem odstavku 223. člena ZP-1 predpisal triletni rok za uskladitev predpisov, se zastavlja vprašanje, ali je treba navedeno
določbo razlagati tako, da je s tem določen rok za uporabo
sankcij iz neusklajenih predpisov. Pri iskanju odgovora na to
vprašanje je treba v prvi vrsti izhajati iz namena zakonodajalca.
Zakonodajalec je v drugem odstavku 4. člena ZP-1 predpisal
sankcije za prekrške, med katere ni uvrstil kazni zapora. Z
določbo drugega odstavka 223. člena ZP-1 je v prehodnem
obdobju predpisal uporabo sankcij iz neusklajenih predpisov
kot istovrstnih sankcij po ZP-1. Hkrati je v četrtem odstavku
223. člena ZP-1 določil, da se od dneva uveljavitve tega zakona, razen za prekrške iz tretjega odstavka 223. člena ZP-1, ne
more izreči kazen zapora. Iz navedenega izhaja, da je bil eden
od namenov zakonodajalca pri sprejemanju ZP-1 tudi ukinitev
kazni zapora, ki se je že po prej veljavnem Zakonu o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83 in nasl. ter Uradni list RS, št. 10/91
in nasl. – ZP) smela predpisati le za nekatere prekrške. Stvar
zakonodajalčeve presoje je, kako bo ta namen dosegel, vendar
mora sprejeto odločitev izpeljati dosledno. Ker je bila kazen
zapora predpisana s področnimi zakoni, navedenimi v tretjem
odstavku 223. člena ZP-1, je imel zakonodajalec dve možnosti.
Lahko bi že s prehodnimi določbami ZP-1 določil prevedbo
zaporne kazni v globo. Vendar se je odločil za drugo možnost,
vsebovano v tretjem odstavku 223. člena ZP-1. Uskladitev
 Uskladitev je bila izvedena s sprejemom Zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 in nasl. – ZVCP-1), ki
se uporablja od 1. 1. 2005. Zakon o orožju (Uradni list RS, št. 61/00
in nasl. – ZOro-1) je bil usklajen s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju (Uradni list RS, št. 73/04), ki
velja od 20. 7. 2004.
 Po določbi drugega odstavka 2. člena ZP-1 se uporabi
zakon ali predpis, ki je za storilca milejši, če se po storitvi prekrška
enkrat ali večkrat spremenijo materialnopravne določbe tega zakona ali predpis, ki določa prekršek.
 Sankcije za prekrške so: globa, opomin, kazenske točke v
cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja,
prepoved vožnje motornega vozila, izgon tujca iz države, odvzem
predmetov in vzgojni ukrepi (drugi odstavek 4. člena ZP-1).
 V skladu z drugim odstavkom 5. člena ZP se je smela kazen
zapora predpisati samo z zakonom za hujše kršitve, ki ogrožajo
življenje ali zdravje ljudi, ali zaradi katerih utegnejo nastati druge
hude posledice.
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določb o zaporni kazni je prepustil področnim zakonom in
določil rok za njihovo uskladitev. Ta rok po oceni Ustavnega
sodišča ni zgolj instrukcijski, pač pa pomeni določitev obdobja,
v katerem je še dopustno za določene prekrške izrekati kazen
zapora. Po izteku tega roka izpodbijani ureditvi sicer ni mogoče
očitati nedoločenosti sankcij, je pa takšna ureditev v neskladju
z zakonodajalčevim namenom in zato v neskladju z načelom
konsistentnosti kot enim izmed načel pravne države iz 2. člena
Ustave. Zato je Ustavno sodišče razveljavilo tretji odstavek
223. člena ZP-1, kolikor je mogoče na njegovi podlagi izreči
kazen zapora (1. točka izreka). Zaradi razveljavitve prehodne
določbe izrekanje kazni zapora ni več mogoče.
9. Izpodbijani drugi odstavek 223. člena ZP-1 jasno določa,
katere sankcije se uporabljajo, zato ni v neskladju s prvim odstavkom 28. člena Ustave. Ker izpodbijana določba s predpisano
prevedbo sankcij iz neusklajenih predpisov v istovrstne sankcije
po ZP-1 ne odstopa od uveljavljenega sistema sankcij za prekrške, tudi ni v neskladju z 2. členom Ustave. Glede na navedeno je
Ustavno sodišče odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.
C.
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21.
in 43. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – ZUstS) ter druge alineje drugega odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in
98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger,
Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica
Wedam Lukić. Prvo točko izreka je sprejelo s šestimi glasovi
proti enemu, proti je glasovala sodnica Wedam Lukić, drugo
točko izreka je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

6053.

Odločba o razveljavitvi dela sodbe Vrhovnega
sodišča

Številka: Up-174/05-13
Datum: 14. 12. 2006

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

o d l o č i l o:
Druga in tretja točka izreka sodbe Vrhovnega sodišča
št. II Up 6/2004 z dne 19. 1. 2005 in druga točka izreka sodbe
Vrhovnega sodišča št. U 6/2004 z dne 9. 7. 2004 se razveljavijo in se zadeva v tem delu vrne Vrhovnemu sodišču v novo
odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnik je v upravnem sporu izpodbijal odločitev Vlade, da ga kot edinega kandidata za generalnega državnega
tožilca ne predlaga v imenovanje Državnemu zboru. Vrhovno
sodišče, ki je odločalo v senatu prve stopnje, je tožbo zavrnilo ter odločilo, da pritožnik sam trpi svoje stroške postopka.
Pritožbeni senat tega sodišča je sodbo senata prve stopnje v
delu, ki se je nanašal na odločitev Vlade, razveljavil in sklepe
Vlade odpravil. Ta senat je zavrnil pritožnikovo pritožbo v delu,
v katerem je izpodbijal pravilnost odločitve senata prve stopnje

Uradni list Republike Slovenije
glede stroškov, ob tem pa je še odločil, da pritožnik sam trpi
stroške pritožbenega postopka. Oba senata sta se pri odločitvi
o stroških sklicevala na del določbe tretjega odstavka 23. člena
Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 in
70/2000 – popr. – v nadaljevanju ZUS), ki je določal, da v primeru, kadar sodišče v upravnem sporu odloča le o zakonitosti
upravnega akta, vsaka stranka trpi svoje stroške.
2. V pritožbi pritožnik navaja, da sta obe sodišči z zavrnitvijo zahteve za povrnitev stroškov kršili 2. člen Ustave, drugi
odstavek 14. člena ter 22., 23. in 25. člen Ustave. Pritožnik je
ob vložitvi ustavne pritožbe predlagal tudi, naj Ustavno sodišče
presodi določbo ZUS, na katero sta se sklicevala oba senata
Vrhovnega sodišča pri odločitvi o stroških pritožnika.
3. Senat Ustavnega sodišča je 7. 11. 2006 pritožnikovo
ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. V skladu s 56. členom
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče poslalo ustavno pritožbo
Vrhovnemu sodišču, ki nanjo ni odgovorilo.
B.
4. Z ustavno pritožbo izpodbijani sodni odločbi temeljita
na delu določbe tretjega odstavka 23. člena ZUS, ki ga je
Ustavno sodišče zaradi neskladja z drugim odstavkom 14. člena Ustave razveljavilo (odločba št. U-I-68/04 z dne 6. 4. 2006,
Uradni list RS, št. 45/06 in OdlUS XV, 26).
5. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da učinkuje
razveljavitev zakona tudi na pravnomočno urejena pravna razmerja, kadar je bila zoper posamične akte, ki so bili izdani za
urejanje teh razmerij, na Ustavno sodišče pravočasno vložena
ustavna pritožba in o njej do začetka učinkovanja razveljavitve še ni bilo odločeno (glej npr. odločbo št. Up-252/96 z
dne 30. 9. 1999, Uradni list RS, št. 86/99 in OdlUS VIII, 293).
V obravnavani zadevi gre za tak primer. Z ustavno pritožbo
izpodbijani sodni odločbi temeljita na delu zakonske določbe,
ki jo je Ustavno sodišče z odločbo, navedeno v prejšnji točki,
razveljavilo. Razveljavitev je začela učinkovati 28. 4. 2006.
Pritožnik je zoper navedeni sodni odločbi pravočasno vložil
ustavno pritožbo, zato razveljavitev navedene zakonske določbe učinkuje tudi zanj. Glede na to je Ustavno sodišče sodbi
v izpodbijanem delu razveljavilo.
6. Ker je Ustavno sodišče ugodilo ustavni pritožbi iz razlogov, navedenih v prejšnji točki, se mu ni bilo treba spuščati
v presojo o obstoju drugih kršitev, ki jih je v ustavni pritožbi
zatrjeval pritožnik.
C.
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr.
Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo
je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

6054.

Odločitev o ustavni pritožbi Okrožnega
sodišča v Celju

Številka: Up-98/06-4
Datum: 21. 12. 2006

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe Okrožnega sodišča v Celju, ki ga zastopa predsednik
sodišča A. A., na seji senata 5. decembra 2006 in v postopku
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po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94)

s k l e n i l o:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I
Up 308/2005 z dne 16. 11. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega
sodišča, Oddelka v Celju, št. U 196/2004 z dne 18. 1. 2005 se
zavrže.

Obrazložitev
1. Upravno sodišče je na podlagi prvega odstavka 62. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in nasl.
– v nadaljevanju ZUS) ugotovilo, da je Okrožno sodišče v Celju
v pravdnem postopku (v pravdi glede ugotovitve skupnega premoženja in plačila uporabnine) kršilo tožeči stranki pravico do
sojenja v razumnem roku in sodišču naložilo povrnitev stroškov
postopka. Okrožno sodišče v Celju je vložilo pritožbo, vendar
jo je Vrhovno sodišče z izpodbijano sodbo zavrnilo in potrdilo
odločitev prvostopenjskega sodišča.
2. Okrožno sodišče v Celju (v nadaljevanju pritožnik) v
ustavni pritožbi zatrjuje kršitev 22. člena Ustave. Ne strinja se
z ugotovitvijo sodišč, da je v konkretnem primeru kršilo pravico
do sojenja v razumnem roku. V ustavni pritožbi pojasnjuje
potek pravdnega postopka in podrobno navaja (objektivne)
razloge, zakaj v konkretnem primeru toliko časa (več kot tri
leta od vložitve tožbe) ni razpisalo prvega naroka za glavno
obravnavo. Poudarja, da je šlo za sistemske razloge, na katere
sodnik posameznik niti sodišče ne moreta vplivati oziroma jih
preprečiti.
3. Ustavna pritožba kot posebno pravno sredstvo za varstvo človekovih pravic omogoča upravičencu oziroma nosilcu
človekovih pravic varstvo pred posegi države in drugih javnopravnih in zasebnopravnih oseb v njegove človekove pravice
in temeljne svoboščine. Upravičene osebe za vložitev ustavne
pritožbe so po ustaljeni ustavnosodni presoji poleg fizičnih oseb
tudi pravne osebe, kolikor se posamezne človekove pravice
glede na svojo naravo nanašajo nanje (sklep št. Up-10/93 z
dne 20. 6. 1995, OdlUS IV, 164).
4. V obravnavanem primeru je pritožnik Okrožno sodišče
v Celju. Zgolj dejstvo, da je bil pritožnik stranka v upravnem
sporu,1še ne pomeni, da je tudi upravičen za vložitev ustavne pritožbe. Pritožnik je državni organ, pristojen za izvajanje
sodne oblasti in izvrševanje sodnih odločb (37. člen Zakona
o sodiščih, Uradni list RS, št. 19/94 in nasl. – ZS). Po oceni
Ustavnega sodišča pritožnik kot državni organ, ki nima pravne
subjektivitete, ne more biti nosilec človekovih pravic, določenih
z Ustavo. Zato tudi ne more vložiti ustavne pritožbe.
5. Ker ustavne pritožbe ni vložila upravičena oseba, jo je
bilo treba zavreči.
6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi
tretje alineje prvega odstavka 55. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (v nadaljevanju ZUstS) in prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št.
93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednica senata Milojka
Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je
sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila
zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS
predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča.
Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni
bila sprejeta v obravnavo.
Predsednica senata
Milojka Modrijan l.r.
1Po tretjem odstavku 18. člena ZUS je v upravnem sporu
lahko toženec državni organ, nosilec javnih pooblastil oziroma
organ lokalne skupnosti, katerega akt se izpodbija.
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Sklep o ustavitvi postopka za oceno
ustavnosti ter postopka za preizkus pobude
za začetek postopka za oceno ustavnosti
drugega do petega odstavka 17. člena Zakona
o trgovini (ZT), 7. člena Zakona o spremembah
Zakona o trgovini (ZT-C) ter 2., 3. in 4. člena
Pravilnika o podrobnejši določitvi nujnih
življenjskih artiklov

Številka: U-I-343/05-16
Datum: 14. 12. 2006

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti pobude družbe Emona Obala, d. d., Koper, ki jo zastopa Odvetniška
pisarna Jadek & Pensa d. n. o. – o. p., Ljubljana, in v postopku
za preizkus pobude družbe Poslovni sistem Mercator, d. d.,
Ljubljana, in drugih, ki jih zastopa Stojan Zdolšek, odvetnik v
Ljubljani, na seji 14. decembra 2006

s k l e n i l o:
1. Postopek za oceno ustavnosti ter postopek za preizkus
pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega do
petega odstavka 17. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS,
št. 18/93, 96/02, 22/04, 69/04 – ur. p. b. in 7/06) in 7. člena
Zakona o spremembah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št.
7/06) se ustavita.
2. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti 2., 3. in 4. člena Pravilnika o podrobnejši
določitvi nujnih življenjskih artiklov (Uradni list RS, št. 69/04)
se ustavi.

Obrazložitev
1. Pobudnica družba Emona Obala in pobudniki družba
Poslovni sistem Mercator in drugi so izpodbijali v izreku tega
sklepa navedene predpise. Ustavno sodišče je s sklepom št.
U-I-343/05 z dne 9. 2. 2006 (Uradni list RS, št. 17/06) sprejelo
pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega do
petega odstavka 17. člena Zakona o trgovini (v nadaljevanju
ZT) in 7. člena Zakona o spremembah Zakona o trgovini (ZT-C)
ter do končne odločitve delno zadržalo izvrševanje prve alineje
drugega odstavka 17. člena ZT. Z Zakonom o spremembah
Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 118/06 – ZT-D) so bile
izpodbijane določbe drugega do petega odstavka 17. člena ZT
spremenjene, Pravilnik o podrobnejši določitvi nujnih življenjskih artiklov pa je prenehal veljati.
2. Ustavno sodišče je zato pobudnike pozvalo, naj sporočijo, ali še vztrajajo pri vloženih pobudah. Pobudnica družba
Emona Obala na poziv ni odgovorila, pobudniki družba Poslovni sistem Mercator in drugi pa so z vlogo z dne 29. 11. 2006
sporočili, da pobudo umikajo. Zato je Ustavno sodišče tako
postopek za oceno ustavnosti izpodbijanih določb ZT, ki je tekel
po sprejetju pobude pobudnice družbe Emona Obala, kakor
tudi postopek za preizkus pobude pobudnice družbe Poslovni
sistem Mercator in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb ZT ter Pravilnika ustavilo.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. člena
in tretjega odstavka 28. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednik dr.
Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, mag.
Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič,
Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo
soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.
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OBČINE
BREZOVICA
6056.

700 Davki na dohodek in dobiček

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2007

Na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Brezovica, katerega je sprejel na
redni seji 9. 10. 2003, ter 16. člena Statuta Občine Brezovica
(Uradni list RS, št. 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na
svoji 2. redni seji, ki je bila dne 21. 12. 2006, sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2007
1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brezovica znaša 0,52 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 21/2006
Brezovica, dne 21. decembra 2006

703 Davki na premoženje

42.299.000

704 Domači davki na blago in storitve

33.863.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI

171.260.821

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

135.190.994

711 Takse in pristojbine

709.000

712 Denarne kazni

326.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

22.745.000

714 Drugi nedavčni prihodki

12.289.827

72 KAPITALSKI PRIHODKI

5.460.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

2.800.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

2.660.000

73 PREJETE DONACIJE

6.581.923

730 Prejete donacije iz domačih virov

6.581.923

74 TRANSFERNI PRIHODKI

274.163.723

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij

274.163.723

II. SKUPAJ ODHODKI

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

6057.

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

402 Izdatki za blago in storitve

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Cerkno za leto 2006

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) in 25. člena
Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski
svet Občine Cerkno na 3. redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Cerkno za leto 2006
1. člen
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 62/06) se v drugem odstavku 2. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

Proračun leta
2006 (v SIT)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1.060.098.624

(40+41+42+43+44)

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

CERKNO

384.649.000

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

305.983.477
55.124.323
9.297.515
220.547.666
1.653.251
19.360.722
330.413.071
8.138.275

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

185.888.334

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

36.842.523

413 Drugi tekoči domači transferi

99.543.939

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

374.579.863

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

374.579.863

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

49.122.213

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
ki niso proračunski uporabniki

16.281.500

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

32.840.713

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II.

–141.821.157

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

632.071.821

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

8.026.789

460.811.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

8.026.789

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

918.277.467

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
70 DAVČNI PRIHODKI
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Št.

750 Prejeta vračila danih posojil

8.026.789

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

8.026.789

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

30.000.000

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

30.000.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

5.674.170

55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

5.674.170

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH

–109.468.538

X. NETO ZADOLŽEVANJE

24.325.830

XI. NETO FINANCIRANJE

141.821.157

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2005

109.468.538
«.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 011-0006/2006-1
Cerkno, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

ČRNOMELJ
6058.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Črnomelj za
leto 2007

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list
RS, št. 40/04-UPB1) in na podlagi 44., 45. in 46. člena Statuta
Območne obrtne zbornice Črnomelj, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Črnomelj dne 19. 3. 2005, je
skupščina Območne obrtne zbornice Črnomelj na 6. seji dne
20. 12. 2006 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Črnomelj za leto 2007
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in
pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki
Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno
obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse
člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
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II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi
osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje
članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec
november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje
članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec
november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v
enaki višini, kot je članu bila določena za mesec november
2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali
umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in
njihova združenja) plačuje članarino v enaki višini, kot je članu
bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre
po tečaju zamenjave;
– fizične in pravne osebe, ki so postali člani zbornice po
1. 11. 2006, plačujejo članarino v višini 3.391,90 SIT mesečno,
oziroma 14 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju
zamenjave;
– prostovoljni član, v višini 3.391,90 SIT mesečno, oziroma 14 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave.
Članarino za leto 2006 (kamor sodi tudi članarina za mesec november 2006) je določila Skupščina Območne obrtne
zbornice Črnomelj dne 6. 2. 2006, s Sklepom o določitvi višine
in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Črnomelj za leto 2006, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/06,
in je sestavni del tega sklepa.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za
čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna
v skladu s sklenjenim sporazumom z Kmetijsko gozdarsko
zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Območna obrtna zbornica Črnomelj, člane s pisnim obvestilom, oziroma odločbo, seznani o odmeri članarine za leto
2007.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu
za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski račun
št. 19100-0010141210 odprt pri Deželni banki Slovenije d.d.
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med
letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno uporabo določbe prvega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak
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primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne
zbornice Črnomelj.
O odločitvi iz prvega odstavka te točke, je Območna
obrtna zbornica Črnomelj dolžna pisno obvestiti Upravni odbor
Obrtne zbornice Slovenije.
VIII.
Območna obrtna zbornica Črnomelj, je pooblastila Obrtno zbornico Slovenije, za skupno izdajanje obvestil oziroma
odločb o odmeri članarine ter za druga dejanja, povezana s
pobiranjem članarine.
Št. 208/2006
Črnomelj, dne 20. decembra 2006
Predsednica
OOZ Črnomelj
Pavlina Svetič l.r

6059.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za
Tehnološko razvojno industrijsko središče
TRIS Kanižarica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 23. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03
– popravek) ter na podlagi Programa priprave za Občinski lokacijski načrt za tehnološko razvojno industrijsko središče TRIS
Kanižarica (Uradni list RS, št. 120/05) je Občinski svet Občine
Črnomelj na svoji 2. redni seji dne 19. 12. 2006 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za Tehnološko
razvojno industrijsko središče TRIS Kanižarica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga za občinski lokacijski načrt)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986
do leta 1990 – dopolnjene 2002/3 (Uradni list RS, št. 119/03),
sprejme občinski lokacijski načrt za tehnološko razvojno industrijsko središče TRIS Kanižarica (v nadaljnjem besedilu:
lokacijski načrt ali OLN).
(2) Lokacijski načrt je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d.
Krško, pod številko projekta 05311-00, julij 2006, na podlagi
»Okoljskega poročila za pripravo in sprejemanje občinskega
lokacijskega načrta za tehnološko razvojno industrijsko središče TRIS Kanižarica« (LIMNOS, julij 2006) in Rudarskega
projekta za izvajanje del »Sanacija površine nad odkopnimi
polji« (iRGO, št. pr. ip 251/06, junij 2006).
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za tehnološko
razvojno središče TRIS Kanižarica (v nadaljnjem besedilu:
odlok), v skladu s programsko zasnovo za tehnološko razvojno
industrijsko središče TRIS Kanižarica, določa:
– Namensko rabo prostora, ureditveno območje lokacijskega načrta in lokacijske pogoje za pripravo projektov za
pridobitev gradbenega dovoljenja zlasti glede namena, lege,
funkcije, velikosti in oblikovanja objektov in njihovo gradnjo.
– Zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe
za varovanje okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne

Uradni list Republike Slovenije
dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, rešitve in ukrepe
za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance ter roke za izvedbo prostorskih ureditev.
Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi
prilogami na vpogled na Občini Črnomelj.
2. člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt vsebuje besedilo, kartografski del
in priloge, z naslednjo vsebino:
BESEDILO (B):
1. UVOD
2. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. UREDITVENO OBMOČJE
3.1 Območje OLN – ureditveno območje
3.2 Skupno vplivno območje
4. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4.1 Izhodišča
4.2 Osnovni koncept
4.3 Regulacijski elementi
4.4 Razmestitev predvidenih dejavnosti
4.5 Razporeditev javnih in drugih skupnih površin z njihovo funkcionalno in oblikovno zasnovo
4.6 Lega objektov na zemljišču in potek omrežij komunalne in druge gospodarske infrastrukture
4.7 Funkcionalna, tehnična in oblikovna zasnova objektov
4.8 Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo ter gradnja enostavnih objektov
4.9 Tehnični pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
objektov ter urejanje površin
5. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA NANJO
5.1 Prometna infrastruktura
5.2 Elektroenergetsko omrežje
5.3 Kanalizacija
5.4 Vodovodno omrežje
5.5 Plinovodno omrežje
5.6 Odpadki
5.7 Lokacijski in tehnični pogoji za projektiranje prometne,
energetske, komunalne in druge infrastrukture in priključkov na
gospodarsko javno infrastrukturo
6. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
6.1 Varstvo naravnih vrednot
6.2 Varstvo kulturne dediščine
6.3 Varstvo podtalnice in vodnih virov
6.4 Varstvo in kvaliteta zraka
6.5 Hrup
6.6 Varstvo tal
6.7 Varstvo gozda
7. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
8. NAČRT PARCELACIJE
9. ETAPNOST IN TOLERANCE
KARTOGRAFSKI DEL Z GRAFIČNIMI NAČRTI (C):
1.

Izsek iz grafičnih prilog sestavin
dolgoročnega plana Občine Črnomelj za
obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990

M 1: 5000

2.

Načrt parcel z mejo OLN in vplivnim
območjem

M 1: 2000
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3.

Situacija obstoječega stanja

M 1: 2000

4.

Načrtovane ureditve v prostoru z značilnimi
prerezi

M 1: 2000

5.

Načrt gradbenih parcel z zakoličbo

M 1: 2000

6.

Infrastruktura in vodne ureditve (list 1-3)

M 1: 1000

PRILOGE (D):
1. Povzetek za javnost
2. Izvleček iz planskega akta
3. Obrazložitev in utemeljitev OLN
4. Strokovne podlage
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
OLN
7. Ocena stroškov za izvedbo OLN
8. Program opremljanja zemljišč za gradnjo
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Območje urejanja obsega zemljišča jugozahodno od
mesta Črnomelj, ob regionalni cesti R1-218/1214, Kanižarica–Vinica. Območje predvideva razširitev obstoječe poslovno
proizvodne cone. Velikost celotnega območja urejanja je cca
83 ha in zajema naslednja zemljišča oziroma dele zemljišč
s parc. št.: *297, *298, *323, *384, 2266, 2299, 2301, 2302,
2327, 2328, 2333, 2334, 2337, 2338, 2341, 2352, 2353, 2354,
2355, 2356, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376,
2377, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2426, 2427, 2431, 2434,
2435, 2439, 2442, 2444, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451,
2452, 2454, 2455, 2456, 2457, 2460, 2462, 2463, 2465, 2466,
2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2477, 2480, 2481,
2484, 2488, 2489, 2492, 2493, 2496, 2497, 2500, 2504, 2505,
2509, 2518, 2519, 2522, 2526, 2529, 2530, 2531, 2533, 2537,
2538, 2539, 2547, 2548, 2549, 2616, 2621, 2622, 2626, 2628,
2258/1, 2265/1,2267/1, 2268/1, 2269/1, 2270/1, 2271/1, 2272/1,
2272/2, 2273/1, 2273/2, 2274/2, 2274/3, 2274/4, 2274/5,
2274/6, 2274/8, 2274/9, 2274/10, 2274/11, 2274/12, 2274/13,
2274/14, 2274/15, 2274/16, 2274/17, 2275/1, 2275/2, 2275/3,
2275/4, 2275/5, 2275/6, 2275/7, 2275/8, 2275/9, 2276/1,
2276/2, 2276/3, 2276/4, 2277/1, 2277/2, 2277/3, 2278/3,
2278/4, 2278/5, 2278/6, 2278/7, 2279/1, 2279/3, 2280/1,
2281/1, 2282/1, 2282/2, 2283/1, 2284/2, 2285/3, 2295/1,
2296/1, 2296/3, 2297/1, 2342/1, 2342/15, 2342/4, 2342/50,
2345/1, 2345/2, 2346/1, 2347/1, 2348/1, 2348/2, 2351/1,
2351/2, 2378/1, 2378/2, 2379/1, 2379/2, 2380/1, 2430/1,
2430/2, 2445/1, 2453/1, 2453/2, 2458/1, 2458/2, 2459/1,
2459/2, 2461/1, 2461/2, 2464/1, 2464/2, 2476/1, 2476/2,
2485/1, 2485/2, 2501/1, 2501/2, 2508/1, 2508/2, 2512/1,
2512/2, 2512/3, 2512/4, 2512/5, 2512/6, 2512/7, 2512/8,
2512/9, 2514/1, 2514/2, 2514/3, 2514/4, 2514/5, 2515/1,
2515/2, 2523/1, 2523/2, 2527/1, 2527/2, 2528/1, 2528/2,
2532/1, 2532/2, 2534/1, 2534/2, 2535/1, 2535/2, 2536/1,
2536/2, 2544/1, 2544/2, 2550/1, 2550/2, 2551/3, 2557/1,
2557/2, 2561/1, 2564/1, 2568/1, 2571/3, 2571/4, 2576/2,
2580/2, 2581/1, 2581/2, 2584/1, 2584/2, 2584/3, 2584/4,
2586/5, 2587/1, 2587/2, 2590/1, 2590/2, 2591/1, 2591/2,
2594/1, 2594/2, 2594/3, 2595/3, 2595/4, 2595/5, 2600/2,
2600/3, 2601/1, 2601/2, 2602/1, 2602/2, 2609/1, 2609/2,
2609/3, 2609/4, 2610/1, 2610/2, 2610/3, 2610/4, 2610/5,
2610/6, 2610/7, 2615/1, 2615/2, 2619/1, 2619/2, 2619/3,
2619/4, 2619/5, 2619/6, 2619/7, 2619/8, 2620/1, 2620/2,
2623/1, 2623/2, 2624/1, 2624/2, 2624/3, 2624/4, 2625/1,
2625/2, 2627/1, 2627/2, 2629/1, 2629/2, 2630/3, 2630/4,
2640/1, 2640/2, 3587/4, 3602/2, 3603/1, 3603/2, 3603/3,
3603/4, 3603/5, 3603/7, 3603/8, 3603/9, vse k.o. Dobliče.
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(2) V ureditvenem območju OLN TRIS Kanižarica je načrtovana gradnja objektov in ureditev površin za njihovo nemoteno funkcioniranje, gradnja prometne, komunalne, energetske
in druge infrastrukture.
4. člen
(ureditve izven območja OLN)
(1) Izven območja OLN se izvede:
– Razširitev in rekonstrukcija R1 – 218 Črnomelj–Vinica odsek 1214 Kanižarica–Vinica z rekonstrukcijo obstoječih
cestnih prepustov CPO1 in CPO2: 2613, 2614, 2658, 2611/1,
2611/2, 2617/1, 2617/2, 2641/2, 2642/1, 2642/2, 3587/1,
3587/6, vse k.o. Dobliče,
– Razširitev in rekonstrukcija javne poti JP št. 556140
– Stara kolonija: 2214/2, 2229/5, 2229/7, 2229/8, 2229/11,
2229/12, 2229/13, 2229/14, 2229/15, 2229/20, 2229/21,
2268/2, 2269/2, 2270/2, 2271/2, 3587/4, vse k.o. Dobliče,
– Rekonstrukcija R1-218 odsek 1213 Črnomelj–Kanižarica v območju obstoječega cestnega priključka javne poti JP
556140 – Stara kolonija,
– izvesti novo traso telekomunikacijske (TK) kanalizacije
od lokalne centrale (LC) Kanižarica do meje OLN,
– Porušitev zračnega TK voda: 2267/3, 2268/2, 2269/2,
vse k.o. Dobliče,
– Izgradnja TK voda: 2267/3, 2268/2, 2269/2, 2270/2,
3571/1, vse k.o. Dobliče in parcele v območju razširitve JP št.
556140 – Stara kolonija,
– Uvlačenje TK voda v obstoječo kabelsko kanalizacijo:
3587/8, k.o. Dobliče,
– Novi rampni prostor ob severni meji OLN za skladiščenje, manipulacijo in spravilo lesa: 2305, 2308, 2304, vse k.o.
Dobliče.
(2) Znotraj območja SDUN se izvede:
– korekcija mej gradbenih parcel ob meji območja OLN,
– ureditev brežin ob gradbenih parcelah in prometnicah
ob meji območja OLN,
– delna ureditev parkirišč ob meji OLN,
– prestavitev TP Kanižarica 3 ob glavno prečno povezovalno cesto znotraj SDUN.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vrste gradenj)
V območju OLN so dovoljene naslednje gradnje:
– gradnje novih objektov (tudi legalizacije, dozidave in
nadzidave),
– rekonstrukcije (tudi adaptacije, sanacije) objektov,
– redna vzdrževalna dela na objektih,
– investicijska vzdrževalna dela na objektih,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– spremembe namembnosti delov ali celotnih objektov,
– spremembe rabe delov ali celotnih objektov,
– odstranitve objektov,
– nadomestne gradnje.
6. člen
(vrste dopustnih objektov)
V območju OLN, so dovoljene naslednje vrste objektov po
Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o
določitvi objektov državnega pomena – Ur. list, RS, št. 33/03:
– stanovanjske stavbe (vsaj polovica uporabne površine
se uporablja za prebivanje),
– nestanovanjske stavbe (več kot polovica uporabne površine se uporablja za opravljanje dejavnosti):
– gostinske stavbe – hoteli, moteli, prenočišča, točilnice, gostilne, restavracije ipd.,
– upravne in pisarniške stavbe – stavbe javne uprave,
banke, pošte, zavarovalnice ipd.,
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– trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– trgovske stavbe ipd.
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij – cestno vzdrževalne baze, garažne stavbe
– industrijske stavbe in skladišča – delavnice, tovarne,
silosi, skladišča ipd.,
– stavbe splošnega družbenega pomena – muzej, knjižnica, stavbe za izobraževanje,
– druge nestanovanjske stavbe – druge stavbe
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti transportne infrastrukture – lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane ceste ipd.,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi – vodovodi, plinovodi, cevovod za odpadno vodo,
hidranti, prenosna in distribucijska komunikacijska omrežja in
elektroenergetski vodi,
– kompleksni industrijski objekti – energetski objekti,
objekti kemične industrije, drugi kompleksni industrijski objekti,
– drugi gradbeni inženirski objekti – trafo-postaje, plinske postaje, parkirišča, športna igrišča ipd.
– enostavni objekti na osnovi Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in
o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči,
(Uradni list RS, št. 114/03, 130/4), in sicer:
– pomožni objekti – objekti za lastne potrebe (bazen,
drvarnica, garaža, lopa, nadstrešek, steklenjak, rezervoar za
utekočinjen naftni plin ali nafto, uta, zajetje, zbiralnik za kapnico) – med objekte za lastne potrebe se ne morejo šteti objekti
namenjeni opravljanju poslovne dejavnosti; ograje (medsosedske ograje, varovalne ograje, igriščna ograja, oporni zid,
sajena živa meja); pomožni infrastrukturni objekti (pomožni
cestni objekti – npr. objekt za odvodnjavanje ceste, pločnik,
objekt javne razsvetljave, pomožni energetski objekti –npr.
tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk, pomožni telekomunikacijski objekti – npr. antenski drog, pomožni komunalni objekti
– npr. ekološki otok, mala tipska čistilna naprava …);
– začasni objekti – začasni objekti namenjeni sezonski
turistični ponudbi (npr. sezonski gostinski vrt, gostinski kiosk ...),
začasni objekti namenjeni prireditvi (npr. oder z nadstreškom,
tribuna za gledalce, prodajni kiosk, cirkus ...), začasni objekti
namenjeni skladiščenju (npr. šotor za skladiščenje, tipski zabojnik za skladiščenje ...);
– vadbeni objekti – vadbeni objekti namenjeni športu in
rekreaciji na prostem (npr. igrišče, kolesarska steza, sprehajalna pot, trim steza ...), vadbeni objekti namenjeni obrambnim
vajam in vajam za zaščito, reševanje in pomoč (npr. vadišče
na prostem, pokrit vadbeni prostor z napihljivo konstrukcijo,
plezalni in drug podoben objekt ...);
– spominska obeležja – npr. kip, spominska plošča…
– urbana oprema – npr. kolesarnica, javna telefonska
govorilnica, objekt za oglaševanje, transparent, skulptura, vodnjak, otroško igrišče …
Na območju OLN so dovoljeni tudi večnamenski objekti,
objekti ki se uporabljajo ali so projektirani za več namenov.
7. člen
(ureditev okolice)
V območju OLN so dovoljene naslednje ureditve:
– hortikulturne ureditve (kot je npr. ureditev cvetličnjakov,
zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih
stopnic ipd.).
8. člen
(vrste dejavnosti)
Znotraj območja OLN so dovoljene naslednje dejavnosti
povzete po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02, 111/05), razen če s tem
odlokom ni drugače določeno:
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A) KMETIJSTVO, LOV, GOZDARSTVO
– 01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik – 01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih igrišč
D) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
– DA – Proizvodnja hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov
– DB – Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in
krznenih izdelkov
– DC – Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov,
razen oblačil
– DD – Obdelava in predelava lesa; Proizvodnja izdelkov
iz lesa, pluta, slame in protja, razen pohištva
– DE – Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov
iz papirja in kartona; Založništvo in tiskarstvo
– DG – Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih
vlaken
– DH – Proizvodnja iz gume in plastičnih mas
– DI – Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
– DJ – 28 – Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev
in naprav
– DK – Proizvodnja strojev in naprav
– DL – Proizvodnja električne in optične opreme
– DM – Proizvodnja vozil in plovil
– DN – proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti; Reciklaža
E) OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN
VODO
– 40.222 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
– 40.3 Oskrba s paro in toplo vodo
– 41.0 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
F) GRADBENIŠTVO
– dovoljene so vse vrste dejavnosti
G) TRGOVINA, POPRAVILA MOTORNIH VOZIL IN
IZDELKOV ŠIROKE PORABE
– dovoljene so vse vrste dejavnosti
(H) GOSTINSTVO
– dovoljene so vse vrste dejavnosti
(I) PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE
– dovoljene so vse vrste dejavnosti
(J) FINANČNO POSREDNIŠTVO
– dovoljene so vse vrste dejavnosti
(K) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, NAJEM IN
POSLOVNE STORITVE
– dovoljene so vse vrste dejavnosti
(L) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE,
OBVEZNO SOCIALNO ZAVAROVANJE
– 75.24 Javna varnost, zakonitost in red
– 75.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
(M) IZOBRAŽEVANJE
– 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
– 80.4 Dejavnost vozniških šol ter drugo izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
N) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
– 85.13 Zobozdravstvena dejavnost
– 85.14 Druge zdravstvene dejavnosti
– 85.2 Veterinarstvo
– 85.3 Socialno varstvo
O) DRUGE JAVNE, SKUPNE IN OSEBNE STORITVENE
DEJAVNOSTI
– dovoljene so vse vrste dejavnosti
P) ZASEBNA GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEB
JEM
– dovoljene so vse vrste dejavnosti
Q) EKSTERITORIALNE ORGANIZACIJE IN ZDRUŽENJA
– dovoljene so vse vrste dejavnosti.
Navedene dejavnosti so dovoljene, v kolikor se na parceli
zagotovi zadostno število parkirnih mest za določeno dejavnost, ali se parkirišča zagotovijo na skupnih javnih površinah.
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V UE1 in UE4 ter v UE3 na prvem platoju so strogo prepovedane vse vrste novih dejavnosti, katere bi presegale III.
stopnjo varstva pred hrupom, povzročale smrad, plin ali prah
preko zakonom dovoljenih količin.
Prepovedane so tudi vse vrste dejavnosti, za katere bi
bilo potrebno izvesti postopek Presoje vplivov na okolje na
osnovi Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. list. RS, št. 78/06) razen
trgovske dejavnosti. Dejavnosti, ki imajo večjo porabo vode, se
naj usmerja izven območja OLN TRIS Kanižarica.
9. člen
(regulacijski elementi)
Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče, na
katerem je možna gradnja enega ali več ločenih objektov, pod
pogoji, ki jih določa ta odlok.
Na površini za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev vseh vrst objektov iz 6. člena tega odloka (stanovanjske,
nestanovanjske stavbe, gradbeni inženirski objekti, enostavni
objekti) in nadstrešnic ter vseh ureditev iz 7. člena tega odloka
(hortikulturne in parterne ureditve). Na površini namenjeni za
razvoj objekta(ov) je tudi dopustno urejati manipulativno dvorišče, parkirišče in zelenico.
Stavbišča obstoječih in predvidenih objektov predstavljajo
hkrati tudi površino za razvoj objekta(ov).
Manipulativno dvorišče je asfaltirana površina ob objektu
namenjena dovozu na parcelo, obračališču, manipulaciji vozil,
zunanjem skladišču ipd.
Na manipulativnem dvorišču je dovoljena postavitev
objektov iz tretje alineje 6. člena odloka (gradbeni inženirski
objekti) ter iz četrte alineje 6. člena odloka (enostavni objekti)
ter vse ureditve iz 7. člena tega odloka (hortikulturne in parterne ureditve) in nadstrešnice. Na manipulativnem dvorišču
je dovoljeno urejati parkirišča in zelenice. Na manipulativnem
dvorišču ni dovoljeno graditi stavb, razen na površini za razvoj
objekta(ov).
Parkirišče je asfaltirana ali tlakovana površina namenjena
parkiranju osebnih vozil zaposlenih in strank ter peš
prometu.
Na parkiriščih je dovoljena postavitev objektov iz tretje
alineje 6. člena tega odloka (gradbeni-inženirski objekti) ter
objektov iz četrte alineje 6. člena odloka (enostavni objekti) ter
vse ureditve iz 7. člena tega odloka (hortikulturne in parterne
ureditve) in nadstrešnice. Dovoljeno je urejati zelenice in manipulativna dvorišča, ni dovoljeno graditi stavb, razen na površini
za razvoj objekta(ov).
Zelenice so površine namenjene hortikulturni in parterni
ureditvi (travniki, cvetličnjaki, drevoredi, tlakovanja …).
Na zelenicah je dovoljena postavitev objektov iz tretje
alineje 6. člena tega odloka (gradbeni inženirski objekti) razen
objektov transportne infrastrukture in objektov iz četrte alineje
6. člena odloka (enostavni objekti) ter vse ureditve iz 7. člena
tega odloka (hortikulturne in parterne ureditve). Na zelenici je
dovoljeno urejati vhode na parcelo, ni dovoljeno graditi stavb
in urejati manipulativnih dvorišč ter parkirišč.
Gradbena linija je črta, na katero mora biti z enim robom
postavljena fasada ali del fasade objekta.
10. člen
(nestanovanjske stavbe NS v UE2,3,4)
Za vse nestanovanjske stavbe v območju UE2,3,4 veljajo
naslednji pogoji, razen, če s tem odlokom ni drugače določeno:
Vrsta dejavnosti: dovoljene so vse vrste dejavnosti iz
8. člena tega odloka.
Tipologija zazidave: individualni prostostoječi (lahko tudi
večnamenski) objekti in/ali objekti v gruči, ki tvorijo notranje
dvorišče. Pri proizvodnih objektih je potrebno oblikovno ločiti
(z volumnom, z barvo, z materialom,..) upravni (pisarniški) del
od proizvodnega. Upravni del objekta mora biti orientiran proti
cesti z opaznim (poudarjenim) vhodom v objekt.
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Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: dovoljeni so na površini za razvoj
objekta.
– Vertikalni gabariti: maksimalna višina objekta (npr. venca ravne strehe, slemena strehe v naklonu ali vrha steklene
piramide ipd.) do 15.50 m nad koto urejenega terena. Dopustno
je zgraditi več kletnih etaž, vendar v celoti vkopanih v teren,
ali le 0.60 m vidnih nad terenom. Vidna je lahko le ena fasada
ene kletne etaže.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Kota pritličja: max. do 0.6 m nad koto urejenega terena.
– Kolenčni zid: max. 1.0 m.
– Streha: svobodno, možna je kombinacija več različnih
oblik streh, s tem, da je ena vrsta oblike vsaj na 2/3 dela strehe.
V primeru poševnih strešin so te naklona do 35˚, na streho je
možno postavljati steklene kupole, svetlobne trakove, piramide,
kolektorje, oddajnike, reklame ipd.
– Kritina: temno sive barve, dovoljena je tudi transparentna streha, prepovedana je uporaba svetlih, bleščečih materialov.
– Fasada: omet, steklo ali fasadne obloge iz različnih materialov, svetlih barv, dopustna je kombinacija več barv. Prepovedana je uporaba svetlečih in bleščečih fasadnih materialov.
– Oblikovanje odprtin: svobodno.
– Osvetlitev podstrešij: svobodno.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: določena je v grafičnem delu OLN.
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: določena je
min. oddaljenost v grafičnem delu OLN s površino za razvoj
objekta(ov).
– Oddaljenost od sosednjega objekta: določena je
min. oddaljenost v grafičnem delu OLN s površino za razvoj
objekta(ov).
Ureditev okolice objekta:
– hortikulturne ureditve (kot je npr. ureditev cvetličnjakov,
zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih
stopnic ipd.).
Površine namenjene izključno peš prometu morajo biti
tlakovane, manipulativno dvorišče je asfaltirano, parkirišča so
asfaltirana ali tlakovana. Zaščitna ograja kompleksa je transparentna, kovinska, višine max. do 4,5 m. Ob prometnici
se zasadi drevored visokih avtohtonih dreves. Ostale zelene
površine se zatravijo.
Na površini za razvoj objekta(ov) je možno graditi enega
ali več objektov, s tem, da se mora zagotoviti zadostna površina
zunanjega prostora za manipulacijo, parkiranje, peš promet in
zelenico.
Stopnja izkoriščenosti zemljišča/gradbene parcele: do
max. 3,0.
Faktor zazidave parcele: do max. 0.8.
Velikost in oblika gradbene parcele: gradbeno parcelo sestavlja površina za razvoj objekta(ov), manipulativno dvorišče,
parkirišče in zelenica. Velikost in oblika gradbene parcele je
določena v grafičnem delu OLN.
11. člen
(nestanovanjski objekt NS1 v UE3 – na prvem platoju)
Vrsta dejavnosti: dovoljene so vse vrste dejavnosti iz
8. člena odloka razen:
– (D) Predelovalne dejavnosti,
– (E) Oskrbe z električno energijo, plinom in vodo,
– (F) Gradbeništvo,
– (G) Trgovina: 50.20 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil, 51.23 Trgovina na debelo z živimi živali,
– (O) Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti: 90 Dejavnost javne higiene, 93.03 Pogrebna dejavnost.
Tipologija zazidave: individualni prostostoječi (lahko tudi
večnamenski) objekt in/ali objekti v gruči, ki tvorijo notranje
dvorišče.
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Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: dovoljeni so na površini za razvoj
objekta.
– Vertikalni gabariti: maksimalna višina objekta (npr. venca ravne strehe, slemena strehe v naklonu ali vrha steklene
piramide ipd.) do max. 13.50 m nad koto urejenega terena
(P+2+Po, če je ravna streha P+3). Dopustno je zgraditi več kletnih etaž, vendar v celoti vkopanih v teren, ali le 0.60 m vidnih
nad terenom. Vidna je lahko le ena fasada ene kletne etaže.
Dolžina objekta mora večja ali enaka višini objekta.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Kota pritličja: max. do 0.6 m nad koto urejenega terena.
– Kolenčni zid: max. 1.0 m.
– Streha: svobodno.
– Kritina: svobodno, prepovedana je uporaba svetlih, bleščečih materialov.
– Fasada: svobodno, prepovedana je fasada brez odprtin
in uporaba svetlečih in bleščečih fasadnih materialov.
– Oblikovanje odprtin: svobodno.
– Osvetlitev podstrešij: svobodno.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: svobodno
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: določena je
min. oddaljenost v grafičnem delu OLN s površino za razvoj
objekta(ov).
– Oddaljenost od sosednjega objekta: določena je
min. oddaljenost v grafičnem delu OLN s površino za razvoj
objekta(ov).
Ureditev okolice objekta: dovoljene so:
– hortikulturne ureditve – npr. cvetličnjaki, travniki, drevoredi, grmovnice ipd.,
– parterne ureditve – tlakovanja z drobnimi tlakovci, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic ipd., oporni zidovi so v kamniti
izvedbi.
Površine, namenjene izključno peš prometu,morajo biti
tlakovane, parkirišče je asfaltirano ali tlakovano. Zaščitna ograja kompleksa je transparentna, kovinska, ali v obliki žive meje
iz avtohtnoh grmovnic, višine max.. do 2,00 m. Ob prometnici
se zasadi drevored visokih avtohtonih dreves. Ostale zelene
površine se zatravijo.
Stopnja izkoriščenosti zemljišča/gradbene parcele: do
max. 2,5.
Faktor zazidave parcele: do max. 0.8.
Velikost in oblika gradbene parcele: velikost in oblika
gradbene parcele je določena v grafičnem delu OLN.
12. člen
(nestanovanjski objekti NS2 v UE2 – nad Mlako – prenočišča
v naravi)
Vrsta dejavnosti: dovoljene so naslednje vrste dejavnosti:
– (H) Gostinstvo: 55.2 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih obratov, 55.4 Točenje pijač
– (O) Druge javne skupne in osebne storitvene dejavnosti: 90.032 Druge dejavnosti javne higiene: obratovanje javnih
sanitarij
Tipologija zazidave: šotori, mobilni turistični objekti ipd.
Lega objektov na zemljišču: v območju površine za razvoj
objekta
Ureditev okolice objekta: dovoljene so:
– hortikulturne ureditve – npr. cvetličnjaki, travniki, drevoredi, grmovnice ipd.,
– parterne ureditve – tlakovanja z drobnimi tlakovci, ureditev pešpoti, zunanjih lesenih ali kamnitih stopnic ipd., oporni
zidovi so v kamniti izvedbi.
Površine,namenjene izključno peš prometu,morajo biti
tlakovane, parkirišče je asfaltirano ali tlakovano. Prepovedano
je ograjevanje parcele.
Velikost in oblika gradbene parcele: velikost in oblika
gradbene parcele je določena v grafičnem delu OLN.
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13. člen
(nestanovanjski objekt NS3 v UE2 – lesen objekt ob Mlaki)
Vrsta dejavnosti: dovoljene so naslednje vrste dejavnosti:
– (M) Izobraževanje: 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– (O) Druge javne skupne in osebne storitvene dejavnosti: 92.53 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov, 90.032 Druge dejavnosti javne higiene: obratovanje
javnih sanitarij
Tipologija zazidave: individualni prostostoječi objekti.
Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: dovoljeni so na površini za razvoj
objekta. Razmerje med stranicami objekta mora biti od 1: 1,4
do 1:2.
– Vertikalni gabariti: pritličje, maksimalna višina objekta
(npr. slemena strehe ipd.) do max. 8.00 m nad koto urejenega
platoja. Prepovedano je graditi kletne etaže.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: lesena.
– Kota pritličja: max. do 0.6 m nad koto urejenega terena.
– Kolenčni zid: max. 0.40 m.
– Streha: simetrična dvokapnica, naklona 40°.
– Kritina: opečna, temno zelene ali opečno rdeče barve.
– Fasada: lesena, temnejše barve.
– Oblikovanje odprtin: svobodno.
– Osvetlitev podstrešja: svobodno.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: svobodno
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: določena je
min. oddaljenost v grafičnem delu OLN s površino za razvoj
objekta(ov).
– Oddaljenost od sosednjega objekta: določena je
min. oddaljenost v grafičnem delu OLN s površino za razvoj
objekta(ov).
Ureditev okolice objekta: dovoljene so:
– hortikulturne ureditve – npr. avtohtoni cvetličnjaki, travniki, grmovnice ipd.,
– parterne ureditve – tlakovanja z drobnimi tlakovci, ureditev pešpoti v naravi, zunanjih lesenih ali kamnitih stopnic ipd.,
oporni zidovi so v kamniti izvedbi.
Prepovedano je ograjevanje parcele.
Stopnja izkoriščenosti zemljišča/gradbene parcele: do
max. 1.0.
Faktor zazidave parcele: max. 0.5.
Velikost in oblika gradbene parcele: velikost in oblika
gradbene parcele je določena v grafičnem delu OLN.
14. člen
(niz nestanovanjskih objektov NS4 v UE3 – na drugem
platoju)
Vrsta dejavnosti: dovoljene so vse vrste dejavnosti iz
8. člena odloka.
Tipologija zazidave: individualni prostostoječi (lahko tudi
večnamenski) objekti in/ali objekti v gruči, ki tvorijo notranje
dvorišče. Pri proizvodnih objektih je potrebno oblikovno ločiti
(z volumnom, z barvo, z materialom ..) upravni (pisarniški) del
od proizvodnega. Upravni del objekta mora biti orientiran proti
cesti z opaznim (poudarjenim) vhodom v objekt.
Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: dovoljeni so na površini za razvoj
objekta.
– Vertikalni gabariti: maksimalna višina objekta (npr. venca ravne strehe) do max. 15.50 m nad koto urejenega platoja.
Dopustno je zgraditi več kletnih etaž, v celoti vkopanih v teren,
ali vidnih le 0.60 m nad terenom.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: zidana, armiranobetonska ali kovinska.
– Kota pritličja: max. do 0.6 m nad koto urejenega terena.
– Kolenčni zid: max. do 1.00 m.
– Streha: ravna, ali druge oblike streh skritih za masko.
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– Kritina: prepovedana je uporaba svetlih, bleščečih materialov.
– Fasada: omet ali barvani beton z večjimi steklenimi
odprtinami ali s poudarjenimi »slikarskimi efekti«.
– Oblikovanje odprtin: svobodno.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: določena je v grafičnem delu OLN.
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: določena je
min. oddaljenost v grafičnem delu OLN s površino za razvoj
objekta(ov).
– Oddaljenost od sosednjega objekta: določena je
min. oddaljenost v grafičnem delu OLN s površino za razvoj
objekta(ov).
Ureditev okolice objekta: dovoljene so:
– hortikulturne ureditve – npr. cvetličnjaki, travniki, drevoredi, grmovnice ipd.,
– parterne ureditve – tlakovanja z drobnimi tlakovci, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic ipd., oporni zidovi so v kamniti
izvedbi ali betonski.
Površine, namenjene izključno peš prometu, morajo biti
tlakovane, manipulativno dvorišče je asfaltirano, parkirišča so
asfaltirana ali tlakovana. Zaščitna ograja kompleksa je transparentna, kovinska, višine do 4,50 m. Ob prometnici se zasadi
drevored visokih avtohtonih dreves. Ostale zelene površine
se zatravijo.
Na parceli je na površini za razvoj objekta(ov) možno
graditi enega ali več objektov, s tem, da se mora zagotoviti
zadostna površina zunanjega prostora za manipulacijo, parkiranje, peš promet in zelenico.
Stopnja izkoriščenosti zemljišča/gradbene parcele: do
max. 2,5.
Faktor zazidave parcele: max. 0.8.
Velikost in oblika gradbene parcele: gradbeno parcelo sestavlja površina za razvoj objekta(ov), manipulativno dvorišče,
parkirišče in zelenica. Velikost in oblika gradbene parcele je
določena v grafičnem delu OLN.
15. člen
(nestanovanjski objekti NS5 v UE4)
Vrsta dejavnosti: dovoljene so naslednje vrste dejavnosti:
– (A) Kmetijstvo, lov, gozdarstvo: 01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik, 01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih igrišč,
– (G) Trgovina: vse, razen 50.20 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil in 51.23 Trgovina na debelo z živimi živali,
– (H) Gostinstvo,
– (I) Promet, skladiščenje in zveze: 63.21 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu, 63.3 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, 63.4 Dejavnosti drugih prometnih agencij, 64 Pošta
in telekomunikacije,
– (J) Finančno posredništvo,
– (K) Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne
storitve,
– (M) Izobraževanje: 80.4. Dejavnost vozniških šol ter
drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– (N) Zdravstvo in socialno varstvo: 85.13 Zobozdravstvena dejavnost, 85.14 Druge zdravstvene dejavnosti,
– (O) Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti, razen 90. Dejavnosti javne higiene.
Tipologija zazidave: individualni prostostoječi (lahko tudi
večnamenski) objekti in/ali objekti v gruči, ki tvorijo notranje
dvorišče.
Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: dovoljeni so na površini za razvoj
objekta.
– Vertikalni gabariti: maksimalna višina objekta (npr. venca ravne strehe, slemena strehe v naklonu ali vrha steklene
piramide ipd.) do 15.50 m nad koto urejenega terena. Dopustno
je zgraditi več kletnih etaž, vendar v celoti vkopanih v teren,
ali vidnih le 0.60 m nad terenom. Vidna je lahko le ena fasada
ene kletne etaže.
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Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Kota pritličja: max. do 0.6 m nad koto urejenega terena.
– Kolenčni zid: max. 1.0 m.
– Streha: svobodno, možna je kombinacija več različnih
oblik streh, s tem, da je ena vrsta oblike vsaj na 2/3 dela strehe.
V primeru poševnih strešin so te naklona do 35˚, na streho je
možno postavljati steklene kupole, svetlobne trakove, piramide,
kolektorje, oddajnike, reklame ipd..
– Kritina: temno sive barve, dovoljena je tudi transparentna
streha, prepovedana je uporaba svetlih, bleščečih materialov.
– Fasada: omet, steklo ali fasadne obloge iz različnih materialov, svetlih barv, dopustna je kombinacija več barv. Prepovedana je uporaba svetlečih in bleščečih fasadnih materialov.
– Oblikovanje odprtin: svobodno.
– Osvetlitev podstrešij: svobodno.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: določena je v grafičnem delu OLN.
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: določena je
min. oddaljenost v grafičnem delu OLN s površino za razvoj
objekta(ov).
– Oddaljenost od sosednjega objekta: določena je
min. oddaljenost v grafičnem delu OLN s površino za razvoj
objekta(ov).
Ureditev okolice objekta:
– hortikulturne ureditve (kot je npr. ureditev cvetličnjakov,
zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih
stopnic ipd.).
Površine,namenjene izključno peš prometu,morajo biti
tlakovane, manipulativno dvorišče je asfaltirano, parkirišča so
asfaltirana ali tlakovana. Zaščitna ograja kompleksa je transparentna, kovinska, višine max. do 2.00 m. Ob prometnici
se zasadi drevored visokih avtohtonih dreves. Ostale zelene
površine se zatravijo.
Na parceli je na površini za razvoj objekta(ov) možno
graditi enega ali več objektov, s tem, da se mora zagotoviti
zadostna površina zunanjega prostora za manipulacijo, parkiranje, peš promet in zelenico.
Stopnja izkoriščenosti zemljišča/gradbene parcele: do
max. 3,0.
Faktor zazidave parcele: do max. 0.8.
Velikost in oblika gradbene parcele: gradbeno parcelo sestavlja površina za razvoj objekta(ov), manipulativno dvorišče,
parkirišče in zelenica. Velikost in oblika gradbene parcele je
določena v grafičnem delu OLN.
16. člen
(nestanovanjski objekt NS6 v UE4 – bencinski servis
in objekt sanitarij)
Vrsta dejavnosti: dovoljene so naslednje vrste dejavnosti:
– (G) Trgovina,
– (H) Gostinstvo: 55.1. Dejavnost hotelov in podobnih
obratov, 55.22 Dejavnost kampov, 55.239 Druge nastanitve za
krajši čas, 55.3 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov,
55.4 Točenje pijače, 55.5 Dejavnost menz ter priprava in dostava hrane (catering),
– (I) Promet, skladiščenje in zveze: 63.21 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu, 63.3 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, 63.4 Dejavnosti drugih prometnih agencij, 64 Pošta
in telekomunikacije,
– (J) Finančno posredništvo,
– (K) Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne
storitve,
– (M) Izobraževanje: 80.4. Dejavnost vozniških šol ter
drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– (N) Zdravstvo in socialno varstvo: 85.13 Zobozdravstvena dejavnost, 85.14 Druge zdravstvene dejavnosti,
– (O) Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti: vse, razen 90 Dejavnosti javne higiene, od katerih pa so
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dovoljene le 90.032 Druge dejavnosti javne higiene: obratovanje javnih sanitarij
Tipologija zazidave: individualni prostostoječi (lahko tudi
večnamenski) objekt in/ali objekti v gruči, ki tvorijo notranje
dvorišče ali terasasti objekt, vkopan v teren.
Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: dovoljeni so na površini za razvoj
objekta.
– Vertikalni gabariti: maksimalna višina objekta (npr. venec ravne strehe) do 6.00 m nad koto urejenega terena, s tem
da objekt ima le pritličje. Dopustno je zgraditi več kletnih etaž,
vendar v celoti vkopanih v teren, ali le 0.60 m vidnih nad terenom. Lahko so vidne vse kletne etaže, če je objekt izveden kot
terasasti, s hrbtno stranjo vkopan v teren.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Kota pritličja: max. do 0.6 m nad koto urejenega terena.
– Kolenčni zid: ni dovoljen.
– Streha: svobodno oblikovana.
– Kritina: temno sive barve, prepovedana je uporaba svetlih, bleščečih materialov.
– Fasada: svobodno oblikovana.
– Oblikovanje odprtin: svobodno.
– Osvetlitev podstrešij: svobodno.
Objekta sta lahko tipska in /ali montažna.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: določena je v grafičnem delu OLN.
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: določena je
min. oddaljenost v grafičnem delu OLN s površino za razvoj
objekta(ov).
– Oddaljenost od sosednjega objekta: določena je
min. oddaljenost v grafičnem delu OLN s površino za razvoj
objekta(ov).
Ureditev okolice objekta: dovoljene so:
– hortikulturne ureditve – npr. cvetličnjaki, travniki, drevoredi, grmovnice ipd.,
– parterne ureditve – tlakovanja z drobnimi tlakovci, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic ipd., oporni zidovi so v kamniti
izvedbi ali betonski.
Površine,namenjene izključno peš prometu,morajo biti
tlakovane, manipulativno dvorišče in parkirišče je asfaltirano ali
tlakovano. Ograja parcele je lahko kovano železna, kamnita ali
v obliki žive meje iz avtohtonih grmovnic (možna je kombinacija), višine 1.20 m. Ob prometnici se zasadi drevored visokih
avtohtonih dreves. Ostale zelene površine se zatravijo.
Na parceli je na površini za razvoj objekta(ov) možno graditi eden ali več objektov, s tem, da se mora zagotoviti zadostna
površina zunanjega prostora za manipulacijo, parkiranje, peš
promet in zelenico.
Stopnja izkoriščenosti zemljišča/gradbene parcele: do
max. 2.5.
Faktor zazidave parcele: max. 0.8.
Velikost in oblika gradbene parcele: gradbeno parcelo sestavlja površina za razvoj objekta(ov), manipulativno dvorišče,
parkirišče in zelenica. Velikost in oblika gradbene parcele je
določena v grafičnem delu OLN.

– (K) Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne
storitve,
– (M) Izobraževanje: 80.4. Dejavnost vozniških šol ter
drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– (N) Zdravstvo in socialno varstvo: 85.13 Zobozdravstvena dejavnost, 85.14 Druge zdravstvene dejavnosti,
– (O) Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti, razen: 90. Dejavnosti javne higiene in 93.03 Pogrebna
dejavnost.
Tipologija zazidave: individualni prostostoječi (lahko tudi
večnamenski) objekt in/ali objekti v gruči, ki tvorijo notranje
dvorišče ali terasasti objekt, vkopan v teren.
Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: dovoljeni so na površini za razvoj
objekta.
– Vertikalni gabariti: maksimalna višina objekta (npr. sleme strehe, vrh steklene piramide) do 9.00 m nad koto urejenega platoja. Dovoljeno je zgraditi več kletnih etaž, vendar v
celoti vkopanih v teren, ali vidnih 0.60 m nad terenom. Lahko
so vidne vse kletne etaže, če je objekt izveden kot terasasti, s
hrbtno stranjo vkopan v teren.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Kota pritličja: max. do 0.6 m nad koto urejenega terena.
– Kolenčni zid: 0.80 m.
– Streha: svobodno oblikovana.
– Kritina: temno sive barve, prepovedana je uporaba svetlih, bleščečih materialov.
– Fasada: svobodno oblikovana.
– Oblikovanje odprtin: svobodno.
– Osvetlitev podstrešij: svobodno.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: svobodno.
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: določena je
min. oddaljenost v grafičnem delu OLN s površino za razvoj
objekta(ov).
– Oddaljenost od sosednjega objekta: določena je
min. oddaljenost v grafičnem delu OLN s površino za razvoj
objekta(ov).
Ureditev okolice objekta: dovoljene so:
– hortikulturne ureditve – npr. cvetličnjaki, travniki, drevoredi, grmovnice ipd.,
– parterne ureditve – tlakovanja z drobnimi tlakovci, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic ipd., oporni zidovi so v kamniti
izvedbi ali betonski.
Površine,namenjene izključno peš prometu,morajo biti
tlakovane, parkirišče je asfaltirano ali tlakovano. Ograja parcele
je lahko v obliki žive meje iz avtohtonih grmovnic, višine 1.20 m.
Ostale zelene površine se zatravijo.
Stopnja izkoriščenosti zemljišča/gradbene parcele: do
max. 2.5.
Faktor zazidave parcele: max. 0.8.
Velikost in oblika gradbene parcele: velikost in oblika
gradbene parcele je določena v grafičnem delu OLN.

17. člen

(kompleks »BEGRAD«)

(nestanovanjski objekt NS7 v UE4 – informacije)
Vrsta dejavnosti: dovoljene so naslednje dejavnosti:
– (G) Trgovina,
– (H) Gostinstvo: 55.1. Dejavnost hotelov in podobnih
obratov, 55.22 Dejavnost kampov, 55.239 Druge nastanitve za
krajši čas, 55.3 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov,
55.4 Točenje pijače, 55.5 Dejavnost menz ter priprava in dostava hrane (catering),
– (I) Promet, skladiščenje in zveze: 63.21 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu, 63.3 Dejavnosti potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, 64 Pošta in telekomunikacije,
– (J) Finančno posredništvo,

18. člen
V območju obstoječega proizvodnega kompleksa »Begrad« so dovoljene vse vrste dejavnosti navedene v 8. členu
odloka, vse vrste objektov navedene v 6. členu odloka in vse
vrste gradenj navedene v 5. členu odloka. Oblikovanje objektov in ureditev zunanjih površin je svobodno. Barva kritine se
mora poenotiti z ostalimi objekti znotraj internega proizvodnega
kompleksa.
19. člen
(stanovanjske in nestanovanjske stavbe v UE1)
Za vse nove stanovanjske in nestanovanjske stavbe v
območju UE1 veljajo naslednji pogoji, razen, če s tem odlokom
ni drugače določeno:
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Vrsta dejavnosti: dovoljene so vse vrste dejavnosti iz
8. člena tega odloka, razen dejavnosti, ki bi presegale III. stopnjo varstva pred hrupom, izpuščale plin, prah, vode preko z
zakonom dovoljenih količin. Izrecno so prepovedane vse vrste
dejavnosti, ki povzročajo smrad.
Tipologija zazidave: individualni prostostoječi, obcestni
objekti, atrijski objekti in objekti v gruči, ki tvorijo notranje
dvorišče.
Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: dovoljeni so na površini za razvoj
objekta.
– Vertikalni gabariti: maksimalna višina objekta (npr. slemena strehe) do 12.00 m nad koto urejenega terena. Dopustno
je zgraditi več kletnih etaž, vendar v celoti vkopanih v teren, ali
vidnih le 0.60 m nad terenom.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Kota pritličja: max. do 0.6 m nad koto urejenega terena.
– Kolenčni zid: max. 1.0 m.
– Streha: v osnovi enokapnica ali večkapnica na min.
2/3 delu površine horizontalne projekcije strehe, možna je
kombinacija z ravno streho. Naklon je od 35˚ do 45°, na streho
je možno postavljati frčade, steklene kupole, strešna okna,
svetlobne trakove, piramide, kolektorje, oddajnike, reklame
ipd.. Vsi objekti na isti gradbeni parceli morajo imeti enaki
naklon strehe. Nestanovanjski objekti imajo lahko v celoti
ravno streho.
– Kritina: temno rjave barve, dovoljena je tudi transparentna streha, vendar max. na 1/3 horizontalne projekcije strehe,
prepovedana je uporaba svetlih, bleščečih materialov in vidne
pločevine. Vsi objekti na isti gradbeni parceli morajo imeti kritino iz enakega materiala.
– Fasada: omet, steklo, les, svetlih barv.
– Oblikovanje odprtin: svobodno.
– Osvetlitev podstrešij: svobodno.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: določena je v grafičnem delu OLN.
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: določena je
min. oddaljenost v grafičnem delu OLN s površino za razvoj
objekta(ov).
– Oddaljenost od sosednjega objekta: določena je
min. oddaljenost v grafičnem delu OLN s površino za razvoj
objekta(ov).
Ureditev okolice objekta: dovoljene so:
– hortikulturne ureditve – npr. cvetličnjaki, travniki, drevoredi, grmovnice ipd.,
– parterne ureditve – tlakovanja z drobnimi tlakovci, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic ipd., oporni zidovi so v kamniti
izvedbi ali betonske.
Površine, namenjene izključno peš prometu, morajo biti
tlakovane, manipulativno dvorišče in parkirišče je asfaltirano
ali tlakovano. Ograja parcele je v obliki žive meje iz avtohtonih
grmovnic, višine do 1.20 m. Ob prometnici se zasadi drevored
visokih dreves. Ostale zelene površine se zatravijo.
Na parceli je na površini za razvoj objekta(ov) možno graditi eden ali več objektov, s tem, da se mora zagotoviti zadostna
površina zunanjega prostora za manipulacijo, parkiranje, peš
promet in zelenico.
Stopnja izkoriščenosti zemljišča/gradbene parcele: do
max. 2.5.
Faktor zazidave parcele: max. 0.8.
Velikost in oblika gradbene parcele: gradbeno parcelo sestavlja površina za razvoj objekta(ov), manipulativno dvorišče,
parkirišče in zelenica. Velikost in oblika gradbene parcele je
določena v grafičnem delu OLN.
Za vse dozidave in rekonstrukcije obstoječih objektov
veljajo enaki pogoji, kot za nove objekte, s tem, da se lahko dozidave oblikovno in z materiali prilagajajo obstoječim
objektom, če se ta obstoječi objekt hkrati tudi ne rekonstruira.
Dozidave in obstoječi objekti morajo imeti isto vrsto in barvo
kritine.
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20. člen
(enostavni objekti)
Za enostavne objekte na območju OLN veljajo določila
Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in
pripadajočimi zemljišči, (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04), če
s tem odlokom ni drugače določeno.
Enostavni objekti se lahko postavljajo na vseh gradbenih
parcelah v vseh UE, razen na zavarovanem območju Mlake.
Pomožni objekti so lahko lesene, zidane ali kovinske
konstrukcije. Naklon strehe in kritina pomožnih objektov mora
biti enaka naklonu strehe in kritini glavnega objekta ali ravna
oziroma minimalnega naklona. Ostali oblikovni elementi morajo
biti usklajeni z elementi glavnega objekta.
Ekološki otoki se postavijo na betonsko podlago, ogradijo z leseno, netransparentno ograjo, višine 2.00 m ter se,
če prostor dopušča, maskirajo z visokim in nizkim avtohtonim
grmičevjem. Dovoljena je postavitev nadstrešnice kovinske
konstrukcije z ravno streho, enotno za vse ekološke otoke
znotraj OLN.
Plinske postaje se ogradijo z zaščitno kovinsko transparentno ograjo.
Oporni zidovi so v kamniti ali betonski izvedbi.
Zunanje stopnice so lesene, kamnite, betonske.
21. člen
(nadstrešnice na manipulativnih dvoriščih)
Nadstrešnice so lahko lesene, kovinske ali betonske konstrukcije z ravno streho. V UE1 morajo biti nižje od ostalih
objektov na parceli, oziroma nižje od objekta, ob katerem so
zgrajene.
22. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
Zelene površine:
– zelenice na gradbenih parcelah se zatravijo ali hortikulturno uredijo,
– brežine med terasami – se zatravijo in zasadijo z visokimi avtohtonimi drevesi,
– brežine ob prometnicah se zatravijo,
– reklamni prostor ob regionalni cesti se zatravi, na njem
se postavijo reklamni panoji, zastave ipd.,
– ohranja se obstoječi gozd v UE2 in ekološko pomembnem območju – močvirnato območje Mlake,
– ob krožni cesti A ter prečnih cestah B in C se zasadi
drevored visokih avtohtonih dreves.
Športne površine:
– v UE1 se uredi travnato igrišče za šport in rekreacijo,
– v UE2 ob Mlaki se uredi travnato igrišče za rekreacijo.
Peš površine:
– pešpot iz UE1 v UE4 se izvede kot tlakovana, asfaltna
ali utrjena (npr. makadamski izvedbi), minimalne širine 2 m,
– obstoječe in predvidene gozdne poti so v peščeni ali
utrjeni (npr. makadamski izvedbi), ostale gozdne poti so v
makadamski izvedbi
– peš površine na gradbeni parceli se tlakujejo.
Vodne površine:
– suhi zadrževalniki se zatravijo,
– odprti kanal padavinske odpadne vode se izvede iz
lesenih ali tipskih betonskih elementov.
Avtokamp (avtodomovi):
– vozišča so asfaltirana, parkirna mesta so tlakovana ali
asfaltna, ostale površine se zatravijo,
– dovoljena je postavitev vodovodnih in elektro priključkov.
Rampni prostori:
Namenjeni so skladiščenju, manipulaciji in spravilu lesa.
Dovoljeno je graditi nove in nadomeščati obstoječe. Do rampnega prostora je potrebno zagotoviti novo dostopno pot.
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23. člen

(odstranitve objektov)
Na območju OLN se odstranijo vsi objekti, ki so zgrajeni
brez gradbenega dovoljenja in so v nasprotju s tem OLN. Porušijo se tudi neustrezno oblikovani pomožni objekti v UE1, ki
so prikazani v grafičnem delu OLN.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NANJO
24. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Splošni pogoji
(1) Na vseh obstoječih cestah je dovoljena rekonstrukcija,
dodajanje tretjih zavijalnih pasov, hodnikov za pešce, ureditev
novih in rekonstrukcija obstoječih priključkov.
Cestni priključki morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi
predpisi na tem področju, pregledni (izračunan preglednostni
trikotnik) in zgrajeni v niveleti z javno cesto.
(2) Na vsaki gradbeni parceli mora biti zagotovljeno obračanje vozil tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na
cesto.
(3) Hodniki za pešce morajo biti dvignjeni od roba vozišča
in od njega fizično ločeni.
(4) Vsi pokrovi jaškov morajo biti locirani izven vozišča
javnih cest ali izjemoma na njegovem levem ali desnem robu.
Instalacije v cestnem telesu morajo biti izvedene v posebnih
zaščitnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez naknadnih prekopov.
(5) Dovoljeno je graditi, urejati ali prenavljati mostove
za promet motornih vozil. Mostovi so lahko betonske ali kovinske konstrukcije. Ograje na teh mostovih so betonske ali
kovinske.
(6) Vsa cestna oprema se locira izven telesa hodnika za
pešce, v zelenici, zaradi zimskega pluženja.
(7) Manipulativne in parkirne površine se dimenzionira v
skladu s področnimi predpisi in Tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (FAGG, Ljubljana
1991).
Motorni promet:
(1) Glavna krožna cesta A
Zgradi se nova krožna dvosmerna cesta v asfaltni izvedbi,
ki se naveže na obstoječo cesto znotraj obstoječe proizvodne
cone. Minimalni profil vozišča je 2 x 3.00 m, enostranski asfaltirani hodnik za pešce min. širine 1.60 m, obojestranski drevored
širine min. 2.0 m, bankina širine min. 0.50 m in obojestranski
infrastrukturni koridor širine 3.00 in 4.00 m.
(2)Glavni prečni cesti B in C
Zgradi se novi dvosmerni glavni prečni cesti v asfaltni
izvedbi, ki se navezujeta na obstoječo cesto znotraj obstoječe
proizvodne cone. Minimalni profil vozišča je 2 x 3.00 m, enostranski hodnik za pešce 1 x 1.60 m, obojestranski drevored
širine 2.0 m, bankina 1 x 0.50 m in infrastrukturni koridor širine
3.00 in 4.00 m.
(3) Ostale dovozne ceste A1-A7 in C1 – C4
Zgradijo se nove dvosmerne dovozne ceste do gradbenih
parcel v asfaltni izvedbi, profil vozišča je min. 2 x 3.00 m, z
enostranskim hodnikom za pešce min. širine 1.60 m, ali brez
njega, bankino min. širine 0.50 m in obojestranskim infrastrukturnim koridorjem širine 3.00 in 4.00 m. Cesta C1 se prilagodi
obstoječi cesti (javna pot Stara kolonija) in sicer znaša širina
vozišča min. 2 x 2.25 m, z enostranskim hodnikom za pešce
širine min. 1.60 m, bankino min. širine 0.5 m ter infrastrukturnim
koridorjem, ki se nahaja v cestnem telesu.
Mirujoči promet:
V območju OLN se zagotovijo površine za parkiranje
motornih vozil kot lastna parkirišča na parceli investitorja in kot
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skupna na javnih površinah. Pri določanju števila parkirnih mest
je potrebno upoštevati veljavne predpise glede zagotavljanja
števila parkirišč za posamezne dejavnosti.
Parkirišča na posameznih gradbenih parcelah se tlakujejo
s tlakovci drobne strukture ali se asfaltirajo. Javna parkirišča za
osebna in tovorna vozila se asfaltirajo.
Kolesarski promet: se odvija po vozišču prometnic.
Peš promet: se odvija po hodnikih za pešce v sklopu
prometnic, po pešpoteh in gozdnih poteh. Hodniki za pešce so
asfaltirani, min. širine 1.6 m. Pešpoti so lahko tlakovane, nasute
s peskom, ali utrjene (npr. v makadamski izvedbi).
BUS postajališče: v območju OLN se lahko po potrebi
izvedejo BUS postajališča kot ogibališča.
Gozdne poti: namenjene so za peš promet in spravilu ter
prevozu lesa.
25. člen
(pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko
urejanje)
Splošni pogoji:
Vsi komunalni, energetski in telekomunikacijski vodi se
položijo v infrastrukturni koridor, ki poteka z obeh strani prometnic in je širine od 3–4 m. Izjemoma se vodi lahko položijo v
telo prometnice ali zelenice.
– Na trasi priključnega vodovoda oziroma v njegovem
varovalnem pasu je prepovedano postavljati vse vrste gradbenih objektov.
– V varovalnem pasu vodovoda je prepovedano dodajati
ali odvzemati zemljino, kar bi imelo za posledico zviševanje ali
zniževanje globine vodovoda od predpisane.
– Na mestih poteka vodovoda pod povoznimi površinami,
se vodovod položi v zaščitno cev, ki sega najmanj 1,5 m od
roba vozišča na vsako stran. Dimenzija zaščitne cevi znaša
DN + 15 cm.
– Vodomerni jašek se izvede na vedno dostopnem mestu
in ne na parkirnih prostorih ali prometnih površinah.
– Obračunski vodomer se v klasični vodomerni jašek
namesti tako, da je minimalna globina vodomera 0,80 m od
pokrova jaška.
Pri projektni obdelavi, kjer se natančno opredeli potek komunalne, energetske in ostale infrastrukture na območju cest,
je potrebno v primeru odstopanj od že načrtovanih tangenc,
eventualnih potreb po prestavitvah, zaščitah in dograditvah,
predhodno rešitve uskladiti z upravljavcem teh cest.
– Posegi v varovalnem pasu objekta gospodarske javne
infrastrukture se izvajajo pod strokovnim nadzorom pristojnega
organa oziroma službe.
– Sajenje dreves z globokimi koreninami v varovalnih
pasovih posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture ni dovoljeno, oziroma mora odmik dreves od posameznih
vodov znašati najmanj 1,50 m, od vodovoda in kanalizacije pa
min. 2,00 m.
Kanalizacijsko omrežje:
(1) Izvede se ločeni sistem kanalizacije.
(2) PADAVINSKE ODPADNE VODE: zgradi se kanalizacija za odvod padavinskih voda s streh objektov, manipulativnih,
parkirnih in prometnih površin. Padavinske vode se preko
zadrževalnika na severu območja vodijo v potok Dobličico, na
vzhodu območja se vodijo preko močvirnatega območja Mlake
v Križanji potok in na jugozahodu se preko zadrževalnika vodijo v Srednji potok. Vse potencialno onesnažene padavinske
vode z manipulativnih, parkirnih in cestnih površin prispevnega
območja Križanjega potoka, se morajo pred izpustom v potok
preko lovilca olj prečisti.
Vse odpadne padavinske vode z manipulativnih in parkirnih površin posameznih gradbenih parcel morajo biti preko
lovilca olj speljane v kanalizacijo odpadne padavinske vode.
(3) KOMUNALNA ODPADNA VODA: izvede se vodonepropustna kanalizacija z upoštevanjem zahtevanih odmikov od
sosednjih komunalnih naprav in objektov. Minimalna začetna
globina kanalov je 0.80m. Najmanjši profil kanalizacije znaša
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200 mm. Material cevovodov mora zagotoviti vodotesnost in odpornost proti mehanskem, kemijskim in drugim vplivom in se izbere glede na namen, obtežbo, hidravlične zahteve in pričakovano življenjsko dobo kanala Zgradijo se trije kolektorji komunalnih
odpadnih voda; severni, vzhodni in južni. V sklopu vzhodnega
kolektorja se zgradi črpališče odpadnih voda. Odpadne vode iz
južnega in vzhodnega kolektorja se speljejo v severni kolektor, ki
se naveže na obstoječo kanalizacijo in nato na čistilno napravo,
ki je zunaj območja OLN. Pri izpustu v javno kanalizacijo mora
biti kvaliteta odpadnih voda usklajena z veljavnimi predpisi o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
Vodovodno omrežje
(1) Območje OLN se preko novega vodovodnega priključka naveže na obstoječi vodovod, ki poteka ob regionalni
cesti R1/217 odsek 1214. Notranji razvod se izvede zankasto
oziroma polzankasto. Zagotovi se pitna in požarna voda ter
manjše količine tehnološke vode.
(2) Vsi objekti, ki se bodo priključevali na nov razvod,
morajo imeti lastno meritev potrošnje vode. Vodomerni jaški
se locirajo na posameznih parcelah, na vedno dostopnem
mestu (zunaj ograj …). Vodomerni jaški so za stanovanjske in
manjše stanovanjsko – obrtne objekte lahko montažni, toplotno
izolirani, za večje objekte pa armiranobetonski.
(3) Vso glavno vodovodno omrežje se izvede iz cevi duktilne nodularne litine. Pri priključkih se lahko uporabijo tudi PE
cevi. Pri prečkanju povoznih površin je potrebno PE cevi voditi
v zaščitnih ceveh. Zaščitne cevi se uporabijo pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi, skladno z veljavnimi predpisi o tehničnih
normativih za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema. Minimalna globina vodenja cevi je
1,2 m do temena cevi.
(4) Pri izdelavi projektne dokumentacije za predmetno
vodovodno omrežje je poleg smernic za načrtovanje in mnenja
k OLN potrebna še nadaljnja uskladitev oziroma upoštevanje
dodatnih ustnih navodil upravljavca vodovoda.
(5) V primeru potreb po večji količini požarne ali tehnološke vode je dovoljeno na vsaki posamezni parceli urediti vodno
zajetje, kakor tudi preko vrtin črpati vodo iz podtalja ob soglasju
pristojne službe za upravljanje z vodami.
Hidrantno omrežje:
(1) Hidranti se razporedijo vzdolž trase vodovoda na razdalji cca 80 m. V severnem delu območja OLN je razdalja lahko
tudi večja (max.. dovoljena razdalja med hidranti za pretežno
stanovanjska območja znaša 150 m). Hidranti so nadzemne
izvedbe, le na mestih, kjer to ni mogoče (npr. povozne površine), se lahko namestijo podzemni hidranti. Pri dimenzioniranju
hidrantnega omrežja se upošteva potrebna količina min.. 10 l/s
požarne vode. Pri projektiranju se upoštevajo veljavni predpisi
o tehničnih normativih za hidrantno omrežje.
Plinovodno omrežje:
(1) V območju OLN se izvede distribucijsko plinovodno
omrežje z utekočinjenim naftnim plinom (UNP), z izvedbo začasne skupne plinske postaje. Plinska postaja se opremi z izparilno – regulacijskim sklopom (toplovodni izparilec s plinskim
zidnim kotlom). Objekt mora biti projektiran in zgrajen skladno
z veljavni predpisi o utekočinjenem naftnem plinu.
(2 Po izgradnji distribucijskega plinovodnega omrežja z
zemeljskim plinom se izvede navezava internega omrežja območja OLN na omrežje zemeljskega plina. Dimenzioniranje
plinovodnega omrežja je potrebno vršiti za uporabo zemeljskega plina. Predvidijo se cevovodi iz polietilenskih cevi za tlak do
4 bar, vkopani v teren na globini cca 1m do temena cevi.
Elektroenergetsko omrežje
(1) SREDNJE NAPETOSTNI (SN) RAZVOD IN TRAFO
POSTAJE (TP)
Za oskrbo območja OLN s SN elektro omrežjem se uporabijo obstoječe TP znotraj obstoječe proizvodne cone in zgradijo
nove prehodne TP na območju OLN. Dovoljeno je povečanje
kapacitete TP. Del obstoječega SN razvoda, ki poteka preko
območja OLN se kablira. Zgradi se novi v zanko povezani 20
kV SN kablovod.
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(2) NIZKONAPETOSTNI RAZVOD (NN)
Na območju OLN se vsi obstoječi zračni NN vodi položijo
v zemljo, tangirani NN vodi se prestavijo, demontirajo ali ukinejo in predvidijo nove trase v kabelski izvedbi
Uporabniki se na elektro omrežje priključujejo preko prostostoječih elektro omaric, ki morajo biti locirane na stalno
dostopnem mestu, izven ograjenih površin, na robu infrastrukturnega koridorja, pri uvozih k objektu.
(3) JAVNA RAZSVETLJAVA (JR)
Na območju OLN se NN kabel za napajanje JR položi ob
robu pločnika oziroma ceste v zaščitno PVC ali PE cev. V skupni jarek s kablom se položi ozemljitveni valjanec Fe/Zn 25x4
mm, na katerega so priključeni vsi stebri javne razsvetljave.
Na glavni polkrožni cesti A se montirajo svetilke javne razsvetljave višine 8-10 m, na ostalih cestah višine 6-8m. Razdalja
med svetilkami lahko znaša največ 40m, in je odvisna od višine
stebrov, tipa sijalke ter potrebnega nivoja svetlosti.
Telekomunikacijsko omrežje (Tk)
(1) Območje OLN se priključi na obstoječe Tk omrežje od
LC Kanižarica. Glavna kabelska kanalizacija se izvede s PVC
cevmi ø110 mm. Kapaciteta kabelske kanalizacije je različna
in prilagojena potrebam. Iz kabelske kanalizacije bodo do posameznih parcel izvedeni posamezni odcepi.
(2) Vzporedno s telefonsko bo potekala KDS kabelska
kanalizacija. Trasa bo skupna, z ločenimi kabelskimi jaški.
Odstranjevanje odpadkov
(1) Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj
območja urejanja, ki so postavljeni na ekoloških otokih ali lastnih gradbenih parcelah in se redno odvažajo na komunalno
deponijo. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža /papir, kartoni, lesni odpadki in dr./, steklovina ter ostali
odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v
zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.
(2) primeru, da bi na območju urejanja nastajali nevarni
odpadki, jih je potrebno skladiščiti skladno z veljavnimi predpisi.
Ogrevanje
Za ogrevanje se primarno uporablja plin, možni so tudi
drugi energenti, kot so obnovljivi viri energije (voda, sonce,
veter), biomasa ipd.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO
KULTURNE DEDIŠČINE
26. člen
(varovanje okolja)
Varstvo vode in podtalnice
(1) V območju OLN se ne nahajajo varovana vodna območja podtalnice, vodnih virov ali varstvenih pasov črpališč
vodovodov. Padavinske odpadne vode s cestnih, parkirnih
in manipulativnih površin, ki se spuščajo v območje Križanjega potoka, v območje zavarovane naravne vrednote Mlaka,
morajo biti speljane preko lovilca olj in peskolovov. Na kanalizacijo odpadnih padavinskih voda je dovoljeno priključiti le
tiste padavinske vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov
za izpust neposredno v vode v skladu z določili in predpisi, ki
urejajo odvajanje odpadnih vod. Odpadna komunalna voda se
mora preko kanalizacije speljati na čistilno napravo Kanižarica.
Odvodnjavanje odpadnih padavinskih voda z manipulativnih
površin in parkirišč gradbenih parcel se spelje preko lovilca olj
v skupno kanalizacijo odpadnih padavinskih voda.
(2) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v
času gradnje:
– posegi v priobalna zemljišča se izvajajo na sonaraven
način in ne le za potrebe ureditve zadrževalnikov,
– odvajanje odpadnih voda in parametri odpadnih vod na
izpustu v vodotok morajo biti pod mejnimi vrednostmi v skladu
z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 7/05) in hkrati
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naj bo kakovost vode v vodotoku pod mejnimi vrednostmi, ki
so določene z Uredbo o kakovosti površinskih voda za življenje
sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 46/02)
– povsod, kjer bo gradnja segala do vodnih površin, morajo dela potekati tako, da bo čim manj prizadet ves vodni in
obvodni živelj; sama struktura brežin in dna mora biti po posegu
čim bolj podobna prejšnjemu stanju
– na vseh vodotokih, za katere ni znano stanje vodnega
življa, je treba pred pričetkom posegov opraviti ustrezne raziskave in na osnovi rezultatov izdelati naravovarstvene smernice
– dejavnosti, ki so večji porabniki vode, naj se usmerja
izven območja OLN TRIS Kanižarica.
– pridobitev vodnega dovoljenja za dejavnost/porabnika,
ki so opredeljena v Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
2/04)
– vzdrževanje, čiščenje lovilcev olj
– točkovno urejanje brežin mlake se izvede s sonaravnimi
ukrepi (utrjevanje s količki, vrbovimi popleti)
– vsa dela na območju mlake in potokov se izvedejo v
času oktober–februar.
(3) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v
času obratovanja:
– odpadna meteorna voda se pred iztokom iz zadrževalnika v vodotok prečisti na ustreznem rastlinskem čistilnem
sistemu,
– pridobitev vodnega dovoljenja za dejavnost/porabnika,
ki so opredeljena v Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
2/04);
– ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih vod v skladu z
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) – skrb za
ohranjanje ustreznih fizikalnih in kemijskih lastnosti vode;
– preprečevanje velikih hipnih odtokov meteornih voda
v zadrževalnikih za ohranitev obstoječih biotopov in življa v
potokih;
– ohranitev obstoječega vodnega režima potokov prejemnikov meteornega odtoka (letna razporeditev vode);
– izvajanje meritev parametrov na izpustu v vodotok;
– čiščenje brežin in odstranjevanje obrežne vegetacije se
opravlja le na delu Mlake, kjer je oviran pretok;
– v primeru ograjevanja območja se le to izvede z lesenim
plotom;
– vlaganje neavtohtonih rastlinskih in živalskih vrst v biotop ni dovoljeno.
Varstvo zraka
(1) Objekti ne smejo povzročati povečanja emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi
predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
(2) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v
času gradnje:
– uporaba tehnično brezhibne mehanizacije in transportnih sredstev,
– izvajanje rednega vzdrževanja in čiščenja cest,
– s kolesi kamionov se pri izhodu z gradbišča odstrani
blato ali prašni delci,
– zagotoviti je potrebno čim manjše emisije v zrak iz delovnih strojev in emisije zaradi prašenja,
– vozila se morajo na gradbišču premikati v skladu z
določili ureditve gradbišča (omejitev hitrosti tovornjakov na
15 km/h). Po potrebi se gradbišče poleti moči z vodo,
– dovozne poti morajo biti utrjene in redno čiščene,
– kamioni se prekrivajo, če vozijo sipki material,
– preprečevanje emisij prahu iz začasnih (manjših) deponij gradbenih odpadkov,
– vlaženje sipkih materialov in peščenih površin.
(3) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v
času obratovanja:
– vsi izpusti iz objektov (klimatski, ostali zračniki) se namestijo na strehe objektov,
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– vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri, v skladu z zakonskimi
zahtevami,
– vse naprave morajo ustrezati predpisanim tehničnim in
varnostnim zahtevam,
– izvajati se mora redno čiščenje in vzdrževanje utrjenih
voznih površin,
– ogrevanje stavb z alternativnimi viri energije oziroma
priključitev stavb na plinsko omrežje,
– redno vzdrževanje ogrevalnih naprav,
– uporaba tehnično brezhibnih transportnih sredstev in
strojev,
– preprečevanje emisij prahu iz skladiščnih prostorov
objektov,
– prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po prometnih
površinah.
Varstvo pred hrupom
(1) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v
času gradnje:
– pri urejanju se uporabljajo brezhibni in predpisom ustrezni delovni stroji in naprave,
– vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično
opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in
nadzorovani. Stroji, ki so bili dani v promet ali uporabo, morajo biti označeni z vidno in trajno oznako CE o skladnosti in
zajamčeno ravnjo zvočne moči ter opremljeni z ES izjavo o
skladnosti,
– pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) se preuči morebitna potreba (ocena
stopnja hrupa ali določitev vplivnega območja) po postavitvi
protihrupne zaščite proti stanovanjskim objektom na južni in
zahodni strani predvidenega OLN,
– izvedba morebitnih potrebnih zaščitnih ukrepov pri virih
hrupa na območju, ki meji z naravno vrednoto Mlake.
(2) Severni del (UE1) območja urejanja spada po veljavnih določilih o hrupu v III. stopnjo varstva pred hrupom.
Za to območje je dovoljena maksimalna raven hrupa podnevi
60 dB (A) in ponoči 50 dB (A), ostali del območja urejanja OLN
(UE2-del, 3 in 4,) spada v IV. stopnjo varstva pred hrupom, kjer
je dovoljena maksimalna ekvivalentna raven hrupa podnevi
75 dB (A) in ponoči 65 dB (A). Gozdno in naravno območje
naravne vrednote Mlaka pa spada v 1. stopnjo varstva, kjer
je dovoljena maksimalna raven hrupa podnevi 50 dB (A) in
ponoči 40 dB (A).
(3) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v
času obratovanja:
– vsi prostori znotraj OLN, v katerih bodo nameščeni
hrupnejši agregati, se protihrupno izolirajo,
– v obravnavano območje OLN se lahko umeščajo le tiste
dejavnosti in na lokacijo, da niso presežene z upoštevanjem
omilitvenih ukrepov (protihrupna zaščita) kot mejne vrednosti
za območje I. st. varstva pred hrupom (območje gozda in naravnih vrednot) oziroma območje III. st. varstva pred hrupom
(stanovanjsko območje),
– v primeru, ko je nivo hrupa v okolju že dosegel ali presegel dovoljeno raven, je umestitev novih hrupnejših dejavnosti
dopustna le, če je možno s smiselnimi protihrupnimi ukrepi
oziroma zaščito zmanjšati vpliv zunanjega hrupa tako, da v
prostorih ne presega dovoljene ravni, oziroma če je možno s
smiselnimi protihrupnimi ukrepi oziroma zaščito zmanjšati vpliv
vira hrupa in/ali znižati splošno raven hrupa v območju tako, da
ne bodo presežene mejne ravni hrupa za območje,
– viri hrupa (klimatske naprave, ventilatorji, pomožni generatorji …) se postavljajo čim bolj stran od območja gozda in
naravnih vrednot in najbližjih stanovanjskih objektov,
– omejitev hitrosti prometa v območju ter prilagoditev
načina hitrosti in vožnje, predvsem v nočnem času,
– prepoved vstopa motornih vozil na območje NV Mlake,
– meritve na meji z območjem naravnih vrednot, pri stanovanjskih objektih in izvedba morebiti potrebnih zaščitnih
ukrepov pri virih hrupa na območju,
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– vse naprave, ki so vir hrupa morajo imeti ustrezne
certifikate,
– izvedba občasnih meritev hrupa prometa na dovozni
cesti in izvedba morebiti potrebnih zaščitnih ukrepov,
– utrditev voznih površin – asfaltiranje.
Odstranjevanje odpadkov
(1) Na območju urejanja se uredi ločeno zbiranje odpadkov na ekoloških otokih ali na vsaki parceli posebej. Posode se
postavijo na betonsko podlogo, ograja je lesena višine 2.00 m.
Gradbeni odpadki se odstranjujejo, transportirajo in odlagajo
skladno z veljavnimi predpisi.
(2) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v
času gradnje:
– organizirano mora biti ločeno zbiranje odpadkov in odvoz na odlagališče,
– izdelan mora biti načrt ravnanja z odpadki in ravnanje z
odpadki v skladu z omenjenim načrtom,
– organizirano mora biti predajanje odpadkov pooblaščenim organizacijam (olja, mulj iz lovilca olj, …),
– z morebitnimi nevarnimi odpadki, nastalimi ob vzdrževanju gradbene in strojne mehanizacije ali kot posledica
nepredvidenih dogodkov, je treba pravilno ravnati in jih oddajati
pooblaščenemu zbiralcu odpadkov, vse prevoze pa izvajati
tako, da ne pride do onesnaževanja okolja,
– na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno opremljeno
mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo ustrezne
prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode
omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla. V primeru
razlitja nevarnih snovi je potrebno lokacijo takoj sanirati.
(3) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v
času obratovanja:
– pripravljen mora biti načrt ravnanja z odpadki in ravnanje z odpadki v skladu z omenjenim načrtom
– organizaramo mora biti ločeno zbiranje komunalnih odpadkov znotraj OLN in odvoz na odlagališče
– predajanje mora biti ostalih odpadkov pooblaščenim
organizacijam (olja, mulj iz lovilca olj, …)
– z morebitnimi nevarnimi odpadki, nastalimi ob vzdrževanju gradbene in strojne mehanizacije ali kot posledica
nepredvidenih dogodkov, je treba pravilno ravnati in jih oddajati
pooblaščenemu zbiralcu odpadkov, vse prevoze pa izvajati
tako, da ne pride do onesnaževanja okolja.
Varstvo gozda
Ohranijo se deli gozda na površinah, ki so z OLN predvidene kot zelene površine – brežine med pozidanimi terasami.
Upoštevajo se naslednje smernice oziroma varstvene usmeritve Zavoda RS za gozdove:
– objekti znotraj cone so od gozdnega roba oddaljeni eno
sestojno višino oziroma najmanj 10m,
– posek drevja je možen šele po pridobitvi dovoljenja za
gradnjo,
– po končani gradnji se sanirajo poškodbe nastale zaradi
gradnje na okoliškem gozdnem drevju, na gozdnih poteh in
začasnih gradbenih površinah.
Varstvo tal
(1) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v
času gradnje:
– posegi v tla se izvajajo le v območju OLN,
– odstranjen humus se shrani za kasnejšo zazelenitev na
območjih predvidenih za zelene površine,
– protierozijski ukrepi – sprotno saniranje in zazelenitev
razkritih površin tal na območju OLN,
– izenačitev mase nasutega in izkopanega materiala,
– preprečitev nenadzorovanega vnosa odpadkov v tla,
– ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi v skladu s predpisi – v primeru nesreče/izlitja, skladiščenje, parkiranje na
utrjenih, nepropustnih površinah opremljenih z lovilci olj,
– na zalogi mora biti zadostna količina krp ali adsorpcijskega sredstva, s katerim lahko takoj pobrišejo oziroma
adsorbirajo morebiti razlite snovi. Onesnažene krpe ali absorpcijsko sredstvo se skladišči na primernih prostorih (vodotesnih,
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utrjenih) do predaje pooblaščeni organizaciji za ravnanje z
nevarnimi odpadki,
– izvajati se mora takojšnja sanacija zapaženih erozijskih
žarišč na območju posegov.
(2) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v
času obratovanja:
– ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi v skladu s predpisi (skladiščenje, parkirišča opremljena z lovilci olj, ustrezno
ukrepanje v primeru nesreč),
– preprečitev nenadzorovanega vnosa odpadkov v tla.
27. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju OLN se ohranjajo:
– naravna vrednota EŠD 4530 – Kanižarica-Mlaka, ki
predstavlja zoološko, botanično in ekosistemsko vrednoto;
– naravno vrednoto EŠD 8491 – Križanji potok, ki ima
hidrološki, ekosistemski in zoološki pomen;
– habitatna tipa na območju Mlake Evrosibirske amfibijske
združbe (Physis 22.3) in Ilirsko hrastovo-belogabrovi gozdovi
(Phisis 41.2A), ki se po veljavnih naravovarstvenih predpisih
prednostno varujeta;
– pričakovane geološke in geomorfološke podzemne naravne vrednote: nahajališče premoga;
– ekološko pomembno območje Lahinja.
(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana (smernica, št. 6-III463/2-O-05/AŠP, z dne 16. 1. 2006), in sicer: območje industrijske cone ne sme posegati na območje naravne
vrednote; vodni in močvirni del Mlake se ohranja v obsegu predlaganega biotopa; vodnih površin se ne sme onesnaževati z
izpusti iz parkirnih površin in cestišč; vodnih površin se ne sme
izsuševati in zasipavati z odpadnim gradbenim materialom;
na območju naravne vrednote se ohranja obstoječa drevesna
in grmovna zarast; izvaja se le sanitarna sečnja; ohranja se
razgibanost površja; industrijsko cono se od naravne vrednote
loči z zeleno bariero oziroma z zasaditvijo avtohtone grmovne
in drevesne zarasti; industrijsko cono se smiselno z naravno
vrednoto poveže s peš potjo v naravnih materialih.
(3) Varstvene usmeritve v primeru urejanja naravne vred
note območja Mlake:
– nove dejavnosti in ureditve se načrtujejo na podlagi
predhodno izvedene temeljite inventarizacije in vrednotenja
favne in flore,
– znotraj območja naravne vrednote se del vodne površine ohrani kot »biotop«, del pa se lahko nameni za gospodarsko dejavnost (npr. ribnik), biotop mora biti ločen od ribnika,
prepreči se prehod vodnih živalskih vrst med obema vodnima
telesoma,
– na prehodu med biotopom in ribnikom naj se uredi opazovalnica v nivoju terena v leseni izvedbi,
– območje naravne vrednote se uredi kot naravoslovna
učilnica,
– obstoječa gozdna pot se uredi kot dostopna peš pot in
hkrati kot učna pot,
– območje se označi z usmerjevalnimi in razglednimi tab
lami,
– območje se opremi z urbano opremo: lesene ograje,
klopi, leseni mostovi,
– sonaravno urejanje brežin,
– čiščenje brežin na delu mlake, kjer je oviran pretok,
– v primeru ograjevanja območja se leto izvede z lesenim
plotom,
– vlaganje neavtohtonih rastlinskih in živalskih vrst v biotop ni dovoljeno,
– vsa dela na območju mlake naj se izvajajo v času oktober – februar.
(4) Varstvene usmeritve na ekološko pomembnem območju Lahinja:
– posege in dejavnosti se prilagodi življenjskim ciklom
živalim,
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– ne izvaja se eksplozij ali dejanj, ki povzročajo močan
hrup ali vibracije,
– zrak se ne onesnažuje z aerosoli, prahom in strupenimi
plini,
– obstoječe vire onesnaževanja se uvrsti med prednostna
za sanacijo,
– odlagališča odpadkov se oddvoji od naravnega okolja
živali in obstoječa sanira,
– v primeru odkritja potencialne naravne vrednote je potrebno obvestiti Območno enoto Zavoda RS za varstvo narave,
ki pripravi nadaljnje usmeritve evidentiranja, ocene ogroženosti
in načina varovanja.
(5) Upoštevajo se omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov
na okolje v času gradnje na segmentu rastlinstvo, živalstvo,
naravne vrednote in EPO, Živalstvo in rastlinstvo:
– Posegi se izvedejo tako, da se ne poslabšajo življenjske
razmere rastlin in živali, zaradi katerih je del narave opredeljen
za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je onemogočeno
dolgoročno preživetje,
– na območje naravne vrednote Mlake in Križanjega potoka se ne posega z gradbenimi posegi, ki bi spremenili obstoječe stanje vodnih teles in gozda,
– na območju Mlake se z ureditvijo ohrani obstoječi vodni
režim, da se ohrani biotopski pomen območja Mlake,
– na območju naravnih vrednot se med posegom ne sme
odlagati odpadnega izkopnega ali gradbenega materiala
– vodnih površin naj se ne onesnažuje z izpusti iz kanalizacije, parkirnih površin in cestišč,
– ureditev območja se izvaja izven paritvenega obdobja
živali,
– za živelj majhnega vodnega telesa, kot so Mlake in
majhnih vodotokov, kot sta Križanji potok in Srednji potok, je
dotok meteornih vod s škodljivimi snovmi uničujoč. V jezero
Mlake ne smejo biti speljani nobeni kanali meteornih vod, katerih odvajanje ni možno 100% nadzorovati,
– pred kakršnimi-koli posegi v Križanji potok in Srednji
potok, je potrebno oceniti stanje vodnega življa,
– objekti znotraj cone se izvedejo v oddaljenosti najmanj
10 m od gozdnega roba,
– vsa dela na območju naravnih vrednot se izvajajo v
času oktober – februar.
(6) Upoštevajo se omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov
na okolje v času obratovanja na segmentu rastlinstvo, živalstvo, naravne vrednote in EPO, Živalstvo in rastlinstvo:
– na območju Mlake naj se z ureditvijo ohrani obstoječi
vodni režim, da se ohrani biotopski pomen območja Mlake,
– ohrani naj se obstoječa gozdna pot za dostop vzdrževalnih vozil do turistične ureditve,
– po opravljeni ureditvi območja naravne vrednote, se
površine redno vzdržujejo in preprečuje zarast z neavtohtonimi
vrstami,
– za živelj majhnega vodnega telesa, kot so Mlake in
majhnih vodotokov, kot sta Križanji potok in Srednji potok, je
dotok meteornih vod s škodljivimi snovmi uničujoč. V jezero
Mlake zato ne smejo biti speljani nobeni kanali meteornih vod,
katerih odvajanje ni možno 100% nadzorovati,
– pred kakršnimi koli posegi v Križanji potok in Srednji
potok, je potrebno oceniti stanje vodnega življa,
– industrijsko cono se loči od naravne vrednote z zeleno
bariero,
– naravna vrednota in peš pot naj bosta med seboj povezani s peš potjo, ki naj se izvede v naravnih materialih,
– nove dejavnosti na območju naravne vrednote se načrtujejo le na podlagi temeljite inventarizacije in vrednotenja
flore in favne,
– vse posege je potrebno načrtovati tako, da se v največji
možni meri ohranja obstoječ obseg habitatnega tipa,
– odvajanje odpadnih voda in parametri odpadnih vod na
izpustu v vodotok naj bodo pod mejnimi vrednostmi v skladu
z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 7/05) in hkrati
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naj bo kakovost vode v vodotoku pod mejnimi vrednostmi, ki
so določene z Uredbo o kakovosti površinskih voda za življenje
sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 46/02).
28. člen
(varstvo krajinskih značilnosti)
Brežine med ureditvenimi platoji se povežejo z obstoječim
gozdom in zasadijo z visokim avtohtonim drevjem.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
29. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami)
Potres
Pri načrtovanju nove zazidave in z njo povezanih ureditev je
treba upoštevati določila pravilnikov o dimenzioniranju in izvedbi
gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične
intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg.
Požar
Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora
biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
Notranji prometni sistem cest in peš poti omogoča dostop do
objektov z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za
intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce, hidrantno
omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.
Obramba in zaščita
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred vojnimi dejstvovanji zaradi predpisov s tega področja ni potrebno predvideti.
Arhitektonske ovire
Na vseh komunikacijah se izvedejo rampe za invalide
naklona 1:16.
Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
Transformatorske postaje predstavljajo nizkofrekvenčni
vir sevanja. Za njihovo obratovanje se morajo upoštevati veljavni predpisi s tega področja.
VII. NAČRT PARCELACIJE
30. člen
(načrt parcelacije)
Načrt gradbenih parcel in koordinate zakoličbenih točk
gradbenih parcel je razviden v grafičnem delu OLN.
31. člen
(javne površine)
Javne površine predstavljajo:
– ceste z infrastrukturnimi koridorji
– gradbene parcele z infrastrukturnimi objekti (transformatorske postaje, plinska postaja, ekološki otoki, parkirišča,
površina za reklamni prostor)
– javne zelene površine (brežine, zadrževalniki padavinskih voda).
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN
DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OLN
32. člen
(etapnost gradnje)
(1) Etapnost izgradnje je dovoljena in pogojena z izgradnjo kateregakoli dela OLN kot funkcionalne celote po pogojih
tega odloka in z izgradnjo dela infrastrukture po trasah, določenih v tem OLN in dimenzioniranih upoštevajoč končno število
uporabnikov.
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(2) Na gradbeni parceli mora biti min. zagotovljena dovozna cesta (po trasi predvideni po tem OLN in upoštevajoč
pogoje tega OLN glede širine, vzdolžnega in prečnega profila),
elektrika, vodovod in kanalizacija (upoštevajoč trase in zmogljivosti po pogojih tega OLN).
(3) Objekte je možno tudi fazno graditi, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto.
(4) Infrastrukturne vode je možno graditi fazno, kot zaključene celote, ki nemoteno napajajo določeno območje, dimenzionirane za končno število uporabnikov.
(5) Cesta »C« se priključi na regionalno cesto v Kanižarici
šele po izvedbi rekonstrukcije obstoječega priključka na regionalni cesti in po rekonstrukciji obstoječe javne poti, ki povezuje
območje Stare kolonije (območje OLN) in regionalno cesto.
(6) Cesta »A« se priključi na regionalno cesto šele po
izvedbi rekonstrukcije regionalne ceste R1-218 na odseku 1214
v območju priključitve.
33. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Pred izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo državnih cest (na območju izvedbe priključitev prometnic
izven območja OLN za potrebe izvedbe tega OLN) je potrebno
pridobiti projektne pogoje upravljavca in nanjo pridobiti soglasje.
(2) Za posege v državno cesto mora investitor pridobiti
pravico graditi.
(3) Investitor izvedbe cestnih priključitev in rekonstrukcije
državne ceste na območju priključitev za potrebe izvedbe tega
OLN ni upravljavec te ceste.
(4) Pri izvedbi južnega suhega zadrževalnika padavinskih
voda je potrebno posebno pozornost posvetiti zaščiti brežin in
projektno zagotoviti ustrezne ukrepe tako, da ne bo ogrožena
odpornost in stabilnost cestnega telesa državne ceste.
(5) V območju omejene gradnje (po projektu "Sanacija
površine nad odkopnimi polji, št. p. 251/06, 19. 6. 2006") veljajo
naslednji omejitveni pogoji:
– v območju pogrezkov 0,5 m je možno ob predhodni presoji temeljenja in analizi dejanskega stanja pogojno graditi lažje
objekte (pritlične montažne, jeklene konstrukcije) kot so npr.
proizvodne hale. Potrebno je izdelati geomehansko mnenje, v
katerem bo določen način temeljenja.
– v območju prehodne cone je potrebno izvesti detajlne
poglobljene geomehanske raziskave in na osnovi njih določiti
način temeljenja in možnost gradnje.
– v neprimernem območju za gradnjo je možno graditi
odprta skladišča ali deponije nenevarnega materiala.
(6) Na gradbenih parcelah z objektov, načrtovanih deloma na nasipu in deloma na raščenem terenu, je potrebno
zaradi zahtevnejših pogojev temeljenja izdelati geomehansko
poročilo.
(7) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan
zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje
racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in
upoštevati pogoje tega odloka.
(8) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je potrebno urediti okolico, planirati teren, odpeljati odvečno zemljo,
gradbeni material in ostale gradbene odpadke.
(9) Na območju OLN se mora opravljati redni monitoring
za področje voda, zraka in hrupnih obremenitev.
34. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
– Pri nestanovanjskih objektih v UE1 se dovoli sprememba namembnosti/rabe celotnega ali dela objekta v stanovanjski
objekt.
– Dovoljena je začasna sprememba namembnosti prometnih površin v površine namenjene prireditvam.
– Dovoljene so rušitve dotrajanih objektov, ki predstavljajo nevarnost za peš in motorni promet ali nevarnost poškodb
nepremičnin.
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– Objekti, ki so predvideni za rušitev in znotraj katerih se
opravlja dejavnost na osnovi veljavnih dovoljenj, ostanejo v
funkciji ves čas opravljanja sedanje dejavnosti. Na njih so dovoljene le rekonstrukcije in vzdrževalna dela za čas opravljanja
sedanje dejavnosti.
– Tolerance za horizontalne gabarite objektov so definirane znotraj površine namenjene za razvoj objekta(ov). Objekti
so lahko manjši od površine namenjene za razvoj objekta(ov).
Podane so max. možne višine objektov, dovoljeni so nižji objekti, če ni s tem odlokom predpisana minimalna višina. Pri objektih je možna izvedba več kletnih etaž vkopanih v zemljo.
– Objekt je možno izvesti brez kleti, kakor tudi z neizkoriščenim podstrešjem. Pri vseh objektih, (kjer ni določena
kletna etaža), je po potrebi možna izvedba več kletnih etaž s
pogojem, da so v celoti vkopane v zemljo, če s tem odlokom
ni drugače določeno.
– Objekte je dovoljeno graditi zunaj površine za razvoj
objekta(ov) na manipulativnem dvorišču ali parkirišču pod pogojem, da se enak delež odvzete površine manipulativnega dvorišča ali parkirišča nadomesti na površini za razvoj
objekta(ov).
– Gradbene parcele je možno združevati. Z združevanjem
gradbenih parcel se lahko združuje tudi površina za razvoj
objekta.
– Dovoljeno je odstopanje od postavitve ograj na gradbeni
parceli.
– Dovoljena so odstopanja od določitve in števila vhodov
v objekt oziroma na parcelo v skladu z veljavnimi predpisi vendar tako, da omogočajo izvedbo načrtovanih cestnih priključkov
sosednjih gradbenih parcel.
– Dovoljeno je združiti dva vhoda na parcelo.
– Preko zelenic je dovoljeno urejati nove dostope na
parcelo.
– Dovoljeno je izvesti dodatne vhode na gradbene parcele
severno od ceste »A3«, vendar le v višjih etažah objektov, ali
kot rampe.
– Gradbena parcela se lahko razširi na območje obcestne
brežine z izgradnjo opornega zidu, vendar ta ne sme biti višji
od 3,00 m. V tem primeru je obvezno potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste in utrditi brežino na meji s sosednjima
parcelama.
– Dovoljeno je odstopanje od tras peš poti.
– Dovoljeno je odstopanje od velikosti in oblike tlakovanih
površin, ki so prikazane v grafičnih prilogah tega OLN, vendar
upoštevajoč določila tega odloka.
– Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija znotraj gradbene parcele določene s tem OLN
ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na
gradnjo objektov in ureditev parcel.
– Dovoljeno je graditi objekte brez predhodno izvedene
parcelacije v primeru:
– da se zakoličba objekta izvede po pogojih tega OLN,
– da se s postavitvijo tega objekta ne ruši koncepta OLN,
– da obstaja prometna, komunalna in energetska infrastruktura za funkcioniranje tega objekta, oziroma bo zgrajena
skupaj z objektom, vendar dimenzionirana po pogojih tega
OLN.
– Dovoljeno je odstopanje od gradbene linije objektov za
max. ±0.80 m (zunaj ali znotraj gradbene linije), vendar največ
v 1/3 dolžine fasade objekta (brez teras ipd.). Dovoljeno je
odstopanje od gradbene linije v zgornjih etažah objekta za
+1.20 m, v kolikor se ne posega na parcelo drugega lastnika
ali ob soglasju soseda.
– Pri komunalno-energetski infrastrukturi in sistemu zvez
je dovoljeno odstopanje od predvidenih tras, lokacij, zmogljivosti in števila infrastrukturnih objektov, v kolikor se pojavijo
utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustreznejše
tehnološke rešitve. Nove objekte je možno priključevati na
obstoječo infrastrukturo znotraj obstoječe proizvodne cone (območje veljavnih SDUN), v kolikor to dovoljujejo obstoječi profili
in zmogljivosti posameznega infrastrukturnega voda.
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– Površine namenjene za ekološke otoke je možno spremeniti v večnamenske skupne javne površine (parkirišča, zelenice in dr.).
– Mikrolokacije priključnih in javnih vodov je možno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše rešitve.
– Do izgradnje kanalizacijskega omrežja je dovoljena začasna uporaba vodotesnih greznic na praznjenje.
– Pri gradnji cest je dovoljeno odstopanje od predvidenega
poteka ceste v prostoru in višinskih kot cestišča zaradi lastništva,
terenskih pogojev ali bolj racionalnih rešitev, ni pa dovoljeno
zmanjševanje predvidenih širin vozišč in hodnikov za pešce,
razen v primeru, ko pride do odstopanja geodetske izmere na
terenu od kartografskega prikaza, vendar se mora dimenzioniranje vedno izvesti na osnovi veljavne prometne zakonodaje. V
primeru odstopanja trase in kote ceste, od po tem OLN predvidene, se morajo novi trasi in koti ceste prilagoditi ostale ureditve
(gradbena parcela, vhod na parcelo, ostala infrastruktura ipd.).
– Dovoljena je fazna izvedba cest v vzdolžnem profilu in
v prečnem profilu, vendar se lahko zgradi najmanj en pas vozišča, pod pogojem, da cesta predstavlja dostop do najmanj ene
gradbene parcele.
– Dovozne ceste do gradbenih parcel se lahko izvedejo
brez hodnikov za pešce ali z enostranskim oziroma dvostranskim hodnikom za pešce. Dovoljeno je odstopanje minimalne
širine pločnika, vendar mora biti v skladu s predpisi.
– Dovoljeno je odstopanje od predvidenih tras gozdnih
poteh in deponij posekanega lesa zaradi terenskih pogojev in
bolj racionalnih rešitev.
– Oddaljenost pomožnih objektov za lastne potrebe in začasnih objektov od parcelne meje drugega lastnika, je lahko
manjša od 1.50 m, ob soglasju lastnika sosednje parcele.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve tega odloka se šteje, da so spremenjene in dopolnjene sestavine ureditvenega načrta (SDUN) pridobivalnega prostora rudnika Kanižarica- 1.faza, ki jih je izdelal Topos, d.o.o., decembru 2004. Spremembe in dopolnitve SDUN se
nanašajo na manjše korekcije ureditve znotraj območja SDUN,
ob stiku meje OLN in SDUN in sicer:
– korekcije mej gradbenih parcel ob meji območja OLN,
– izvedbo brežin ob gradbenih parcelah in prometnicah ob
meji območja OLN,
– ureditev parkirišč ob meji OLN,
– prestavitev TP Kanižarica 3 ob glavno prečno povezovalno cesto znotraj SDUN.
36. člen
(začasna namembnost zemljišč)
Zemljišča, ki ne bodo pozidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo
tega odloka.

Uradni list Republike Slovenije
40. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35003-79/2005
Črnomelj, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

DRAVOGRAD
6060.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Dravograd za leto 2007

Na podlagi 16. člena Statuta občine Dravograd (MUV, št.
22/03 in Uradni list RS, št. 124/04, 106/05 in 123/06) ter 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 13/06) je Občinski svet Občine Dravograd
na seji dne 21. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Dravograd za leto 2007
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2007
znaša 0,0648 SIT/mesec; to je 0,7776 SIT/leto oziroma 0,0032
EUR/leto.
II.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu RS,
uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Št. 422-1/2006-42
Dravograd, dne 21. decembra 2006
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

6061.

Sklep o določitvi višine zakupnin kmetijskih
zemljišč Občine Dravograd za leto 2007

37. člen
(projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja)
Projektiranje prometne, energetske, komunalne in druge
gospodarske infrastrukture se izvede v skladu z veljavnimi predpisi na posameznem področju.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni
list RS, št. 106/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski
svet Občine Dravograd na 2. seji dne 22. 12. 2006 sprejel

38. člen
(vpogled v občinski lokacijski načrt)
OLN je na vpogled pri Občini Črnomelj in Upravni enoti
Črnomelj.

SKLEP
o določitvi višine zakupnin kmetijskih zemljišč
Občine Dravograd za leto 2007

39. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem OLN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

I.
Višine najemnin za kmetijska zemljišča, po vrstah rabe in
katastrskih razredih v lasti Občine Dravograd za leto 2007 so
določene v naslednji tabeli:

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta rabe

Katastrski razred

Vrt

Št.
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EUR/ha

1–8

42.075,75

175,58

Njiva

1–3

30.839,22

128.69

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Njiva

4–6

28.093,90

117,24

I.

Njiva

7–8

23.782,17

99,25

Travnik

1–2

26.657,68

111,24

Travnik

3–4

21.729,85

90,68

Travnik

5–6

18.294,61

76,35

Travnik

7–8

13.981,85

1–2

11.237,56

1.565.530
604.213

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

446.649

58,35

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

351.183

46,90

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

73.515

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE

21.951

3–4

8.363,07

34,90

Pašnik

5–6

5.619,81

23,46

Pašnik

7–8

2.743,27

11,45

Sadovnjak

1 – 4 

35.020,76

146,14

Sadovnjak

5–8

28.093,90

117,24

Hmeljišče

1–8

30.839,22

128,69

1.307,05

5,46

II.
Višine najemnin kmetijskih zemljišč, po vrstah rabe in
katastrskih razredih, v lasti občine Dravograd iz 1. točke tega
sklepa sprejme s sklepom občinski svet praviloma do konca
meseca decembra za naslednje leto, usklajeno z indeksom
rasti cen življenjskih potrebščin v RS.

70

706 DRUGI DAVKI
71

711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
72

GORENJA VAS - POLJANE

73

2.505
915
3.706
105.299

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

111.462
11.462

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA

100.000

PREJETE DONACIJE (730+731)

177.728

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

177.728

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74

TRANSFERNI PRIHODKI

672.127

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

672.127

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.662.369

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Gorenja vas - Poljane za leto 2006
1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto
2006 (Uradni list RS, št. 35/06) in Odlok o spremembi odloka o
proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 63/06) se v 3. členu spremeni tako, da se na novo
glasi:

45.139

721 PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in
99. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski
svet Občine Gorenja vas - Poljane na 2. redni seji dne 21. 12.
2006 sprejel

157.564

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

Št. 062-02/2002-2
Dravograd, dne 21. decembra 2006
Županja
Občine Dravograd
Marjana Cigala l.r.

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA

III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati
naslednji dan po objavi.

6062.

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

Pašnik

Ostalo

16243

»3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

SIT/ha

Pašnik

Stran

41

346.991

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

63.559

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

10.850

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

258.035

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

6.000

409 SREDSTVA, IZLOČENA V
REZERVE

8.547

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE

352.549
9.715

Stran
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411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

42

43

Uradni list Republike Slovenije
245.126

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

30.655

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

67.053

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

922.090

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

922.090

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

40.739

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk na
ravni skupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga
k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja
vas - Poljane.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 007-410-24/06
Gorenja vas, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

430 INVESTICIJSKI TRANSFER

III.

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

22.959

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

17.779

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)

HORJUL

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.

6063.

–96.839

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

5.500

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

5.500

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Horjul
(Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet Občine
Horjul na 3. seji dne 21. 12. 2006 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Horjul za leto 2007

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
44 V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

VI.

VII.

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

38.500

33.000

–33.000

–129.839

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA (550)

15.000

550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

15.000

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.)
– (II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Horjul za leto 2007 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČINA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500)

X.

I. SPLOŠNA DOLOČBA

5.500

C) RAČUN FINANCIRANJA

55 IX.

Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2007

–15.000

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

–144.839

70

164.500

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim planom.

Proračun leta
2007

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

1,918.862

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1,337.527

DAVČNI PRIHODKI

1,202.408

700 Davki na dohodek in dobiček

1,006.698

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71

v EURIH

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

105.158
90.552
0
135.119
47.279

Uradni list Republike Slovenije
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

KAPITALSKI PRIHODKI

74

2.504

0
84.502
3.338
0

721 Prihodki od prodaje zalog

0
3.338

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

577.996

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

577.996

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2,392.731

40

TEKOČI ODHODKI

474.629

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino

42

43

III.
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

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

0

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

250.376

50

ZADOLŽEVANJE

250.376

500 Domače zadolževanje

250.376

ODPLAČILA DOLGA

0

102.112

ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

18.778

IX.

349.566
0
4.173
590.231
13.771
430.041
43.524
102.896
0
1,195.126
1,195.126

INVESTICIJSKI TRANSFERI

132.745

431 Investicijski transferi drugim osebam, ki niso pror. upor.

132.745
0
–473.869

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)

0

V.

Stran

55

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

VI.
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VIII.

INVETICIJSKI ODHODKI

432 Investicijski transferi prorač.
uporabnikom

44

835

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopred. dolg. sredstev
73

Št.

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

–223.494

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

250.376

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.VIII.–IX.)

473.869

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

223.494

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavkkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in na vpogled v upravi občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
– pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
– prispevki občanov za posamezne investicije,
– drugi namensko vplačani prejemki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča
obseg izdatkov postavke v proračunu.

Stran
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5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in med glavnimi
programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju
oziroma avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi
realizaciji.

višine 250.376 eurov, in sicer za naslednje investicije: športna
dvorana pri OŠ Horjul.

6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

11 člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Horjul v letu
2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok
in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot
20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto,
se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen

Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini
4.173 eurov.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene in drugega odstavka 49. člena
ZJF župan in o tem s pisnim poročilom pri zaključnem računu
obvesti občinski svet.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu
zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu
financiranje se občine za proračun leta 2007 lahko zadolži do

10 člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Horjul. Odredbodajalec proračuna je
župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti;
– samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi.

12 člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2007.
Št. 410-0003/2006
Horjul, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

HRPELJE - KOZINA
6064.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov ZGO‑1,
(Uradni list RS, št. 110/02), 180. člena Zakona o urejanju prostora ZUrep-1, (Uradni list RS, št. 110/02) in 15. člena odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 61/97, 11/98, 92/03) in na podlagi 16. člena Statuta Občine
Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03, 75/06)
je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 2. redni seji dne
21. 12. 2006 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2007 je 0,35 SIT.
2.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča, na katerem se nahaja nenaseljena zapuščena stavba ali ruševina, za leto 2007 je 0,70 SIT.
3.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2007 je 0 SIT.
4.
Vrednost točke se uporablja od 1. 1. 2007.
5.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 4236-25/2006
Kozina, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič - Midre l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ILIRSKA BISTRICA
6065.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Ilirska
Bistrica za leto 2007

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni
list RS, št. 40/04 – UPB1) in na podlagi 15. člena Statuta
Območne obrtne zbornice Ilirska Bistrica, sprejetega na seji
skupščine Območne obrtne zbornice Ilirska Bistrica dne 20. 2.
2006, je skupščina Območne obrtne zbornice Ilirska Bistrica
na 2. seji dne 20. 12. 2006 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Ilirska Bistrica
za leto 2007
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Ilirska
Bistrica (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in
pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt,
obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse
člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane
odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, plačujejo
mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino
v višini 2,8% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00
SIT), kar znaša 4.749,00 SIT mesečno, oziroma 19,80 eurov
mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino
v višini 2,80% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00
SIT), kar znaša 4.749,00 SIT mesečno oziroma 19,80 eurov
mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali
umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v višini
2,80% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT),
kar znaša 4.749,00 SIT mesečno oziroma 19,80 eurov mesečno,
preračunano v eure po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali
umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in
njihova združenja) v višini 4.749,00 SIT mesečno oziroma 19,80
eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave;
– prostovoljni član v višini 4.749,00 SIT mesečno oziroma 19,80 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju
zamenjave.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za
čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna
v skladu s sklenjenim sporazumom z Kmetijsko gozdarsko
zbornico Slovenije.

Št.

139 / 29. 12. 2006 /

Stran

16247

V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Območna obrtna zbornica Ilirska Bistrica člane s pisnim
obvestilom oziroma odločbo seznani o odmeri članarine za
leto 2007.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v
mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski račun št. 19100-0010141210 odprt pri Deželni banki
Slovenije d.d.
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med
letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno uporabo
določbe prvega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak
primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne
zbornice Ilirska Bistrica.
O odločitvi iz prvega odstavka te točke, je Območna
obrtna zbornica Ilirska Bistrica dolžna pisno obvestiti Upravni
odbor Obrtne zbornice Slovenije.
VIII.
Območna obrtna zbornica Ilirska Bistrica je pooblastila
Obrtno zbornico Slovenije za skupno izdajanje obvestil oziroma odločb o odmeri članarine ter za druga dejanja, povezana
s pobiranjem članarine.
Št. 13/2006
Ilirska Bistrica, dne 20. decembra 2006
Predsednik skupščine
OOZ Ilirska Bistrica
Srečko Sanabor l.r.

IVANČNA GORICA
6066.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Ivančna Gorica za leto 2007

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 102/04 in 14/05),
prve alineje 56. člena ter tretjega odstavka 54. člena Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 8. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Grosuplje
(Uradni list SRS, št. 38/87 in 9/89 v zvezi s 3. točko statutarnega
sklepa Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, št. 013-1/95 z
dne 23. 12. 1994 Uradni list RS, št. 26/95) in 16. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski
svet Občine Ivančna Gorica na 2. seji dne 21. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Ivančna Gorica za leto 2007
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto
2007 znaša za poslovne prostore 0,2200 SIT/m2, oziroma
0,0009 EUR/m2 za stanovanjske prostore pa 0,3353 SIT/m2,
oziroma 0,0014 EUR/ m2.
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 422-0013/2006-TJ
Ivančna Gorica, dne 7. decembra 2006
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

6067.

Sklep o izhodiščni ceni za izračun
sorazmernega dela stroška za pripravo
in opremljanje stavbnega zemljišča izven
območja urejanja stavbnega zemljišča za
Občino Ivančna Gorica za leto 2007

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kočevje za leto 2007 znaša
0, 30 SIT ali 0, 00125 EUR.
2. člen
Vrednost točke se uporablja od 1. januarja 2007 dalje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 462-3/06-143
Kočevje, dne 22. decembra 2006

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik
Občine Ivančna Gorica 5/95, 8/96 in 4/00) in 16. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski
svet Občine Ivančna Gorica na 2. seji dne 21. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela
stroška za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča izven območja urejanja stavbnega
zemljišča za Občino Ivančna Gorica za leto 2007
1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica na dan 31. 12. 2006
znaša 1.043.392,56 SIT oziroma 4354 EUR.
2. člen
Izhodiščna cena iz 1. člena tega sklepa se revalorizira vsak
mesec tekoče s povprečnim indeksom podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije –
Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 422-0012/2006-TJ
Ivančna Gorica, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Ivančna Gorica
Lampret Jernej l.r.

KOČEVJE
6068.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2007

Na podlagi 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/98,
51/98, 62/98 – popravka, 1/02 – dopolnitev, 93/04 sprememba
in dopolnitev), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 23/99, 59/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05)
ter 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 68/99, 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 2. redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

KOPER
6069.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za
gospodarsko obrtno in razvojno cono Srmin

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št.
90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko
obrtno in razvojno cono Srmin
Št. K3503-90/2003
Koper, dne 21. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popravek, 58/03-ZZK-1),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list
RS, št. 100/05) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, ter Uradni list
RS, št. 90/05) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
20. julija 2006 sprejel

ODLOK
O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA
GOSPODARSKO OBRTNO IN RAZVOJNO CONO
SRMIN
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(Podlaga za lokacijski načrt)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski lokacijski načrt
»Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin« (v nadaljnjem
besedilu: OLN).
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Št.

(2) Občinski lokacijski načrt je izdelala družba Studio arhitektura d.o.o., Izola pod številko 10-05, v sodelovanju z PS
Prostor d.o.o., Koper, na podlagi strokovnih podlag iz 5. člena
tega odloka.
2. člen
(Vsebina odloka)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »Gospodarsko
obrtna in razvojna cona Srmin« (v nadaljnjem besedilu: odlok)
določa ureditveno območje, vrste načrtovanih objektov, funkcijo
območja, urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
objektov in ureditev, prostorske in prometno – tehnične pogoje urejanja ureditvenega območja, zasnovo projektnih rešitev
za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje ceste in
obcestnega prostora, zasnovo projektnih rešitev komunalnih,
telekomunikacijskih in energetskih ureditev, vodnogospodarske
ureditve, ureditve na območjih varovanja narave, rešitve in
ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost izvedbe,
obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad
izvajanjem tega odloka.
II. SESTAVINE LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
(Vsebina občinskega lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt iz prvega člena odloka vsebuje:
I Odlok
II Besedilo:
1. Opis prostorske ureditve
2. Ureditveno območje OLN
3. Umestitev načrtovane ureditve v prostor:
3.1. Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
3.2. Opis načrtovanih objektov in površin ter lokacijski
pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske in
druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja
objektov nanjo
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
7. Načrt parcelacije
III. Kartografski del:
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4. člen
(Seznam prilog)
(1) Povzetek za javnost
(2) Izvleček iz prostorskih sestavin planskih aktov Mestne
občine Koper
(3) Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
(4) Strokovne podlage
– Poročilo o geomehanskih preiskavah temeljnih tal na
območju Bertoške vpadnice
– Poročilo o vplivih na okolje trgovskega centra in premestitve are in revizija
– Okoljsko poročilo
– Revizija okoljskega poročila
– Idejna zasnova prestavitve struge razbremenilnika Rižane
– Študija požarne varnosti
– Elaborat lastništva
– Stabilnostne analize razbremenilnika Rižane
– Idejna zasnova vodovodnega omrežja
– Georadarske meritve
– Posebne strokovne podlage
– Izdelava geodetskih podlag
– okoljevarstveno soglasje
(5) Smernice, projektni pogoji in mnenja
(6) Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov
(7) Spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega
načrta
(8) Program opremljanja zemljišč
III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
5. člen
(Prostorske ureditve)
(1) Obravnavano območje je del širše gospodarske cone,
ki leži med Luko Koper, železnico, Škocjanskim zatokom in
avtocesto.
(2) V ureditvenem območju OLN so naslednje prostorske
ureditve:
– premestitev razbremenilnika struge Rižane
– prometne ureditve in ostale infrastrukturne ureditve,
– zazidava z nestanovanjskimi objekti,
– ureditve odprtih, javnih površin,
– ureditve za parkiranje osebnih in tovornih motornih vozil
ter drugih manipulacijskih površin ter
– zunanje ureditve
– vgraditev trajnih viškov materiala opredeljenih s 14. členom Uredbe o DLN za HC na odseku Koper–Izola.

1.

Prikaz meje ureditvenega območja na
DOF

M 1: 5000

2.

Prikaz meje ureditvenega območja na geodetskem načrtu

M 1: 2000

3.

Prikaz meje ureditvenega območja na
DKN

M 1: 2000

(Ureditveno območje OLN)

4.

Ureditvena situacija

M 1: 1000

5.

Geodetska zazidalna situacija – klet

M 1: 1000

6.

Geodetska zazidalna situacija – pritličje

M 1: 1000

7.

Geodetska zazidalna situacija – 1. nadstropje

M 1: 1000

8.

Prerezi

M 1: 1000

9.

Aksonometrični prikaz

10.

Prometna ureditev

M 1: 1000

11.

Zbirna karta komunalnih naprav

M 1: 1000

12.

Predlog parcelacije

M 1: 1000

13.

Prestavitev razbremenilnika struge reke
Rižane – situacija

M 1: 2500

(1) Območje OLN je velikosti cca 27,8 ha vključno z obstoječimi objekti.
(2) Obravnavano območje je del širše gospodarske cone,
ki leži med Luko Koper, železnico, Škocjanskim zatokom in
avtocesto. Celotno območje meri cca 60 ha, ožje območje
– območje obravnave OLN pa meri cca 27,8 ha.
(3) Ureditveno območje vključuje delno ali v celoti parcele
št: 601, 608, 6311, 6355, 5797/1, 5797/19, 5797/8, 5822/1,
5822/10, 5822/11, 5822/3, 5822/4, 5822/5, 5822/6, 5822/7,
5822/8, 5822/9, 5830/2, 5830/3, 5830/4, 5830/5, 5830/7,
5831/10, 5831/13, 5831/14, 5831/15, 5831/16, 5831/3,
5831/4, 5831/9, 5833/14, 5833/15, 5833/17, 5833/7, 5833/8,
5833/9, 5842/17, 5842/18, 5842/9, 5865/13, 5865/14, 5865/15,
5865/16, 5865/17, 5865/18, 5865/19, 5865/20, 5865/7, 5866/3,
5866/7, 5974/14, 5974/15, 5974/17, 5974/18, 5974/2, 5975/2,
5975/6, 5975/7, 5976/4, 5976/5, 5977/13, 5977/14, 5982/5,
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5982/7, 5982/8, 5982/9, 5984/2, 5984/3, 5984/4, 600/1, 600/2,
6014/1, 6015/5, 6015/6, 602/1, 602/2, 6027/1, 6027/2, 6027/4,
6032/6, 6032/7, 607/1, 6307/2, 6354/3, 6357/6, 5833/16,
6014/2, 5865/12, 5975/4, 5974/13, 5832/1, 5974/3, 6310,
6061/2, 5831/11, 5868/2, 6309/1, 6061/3, 5822/2, 5867/2,
647/2, 5975/5, 646, 6312, 6309/2, 5866/2, 6308/1 in 5797/9
vse k.o. Bertoki.
(4) Grafično je meja prikazana na katastrskem in topografskem načrtu iz 3. člena tega odloka.
7. člen
(Posegi izven območja OLN)
Izven območja urejanja s tem OLN se izvede:
– priključitev prestavitve struge razbremenilnika Rižane
po 3. varianti z izvedbo novega jarka z vtokom neposredno v
del predvidenega naravnega rezervata Škocjanski zatok. izven
območja OLN, čez parcelne številke 5974/16, 6034/4, 604/1 in
604/2 k.o. Bertoki.
– priključitve na obstoječo komunalno infrastrukturo.
8. člen
(Urejanje povezav kontaktnih območij OLN Gospodarsko
obrtna in razvojna cona Srmin in DLN navezavo luke Koper na
avtocestno omrežje)
(1) Ureditve z navezavami OLN na območje, ki se ureja z
DLN za navezavo Luke Koper na avtocestno omrežje, morajo biti
skladne s sprejetim DLN. Pri tem je potrebno načrtovati rešitve,
ki bodo zagotavljale smiselno navezavo na rešitve sprejetega
DLN. Potrebne rešitve ali spreminjanje rešitev za funkcioniranje
povezav, se lahko rešuje v okviru toleranc DLN.
(2) Posege, ki se navezujejo na območje DLN (nasipi, komunalna infrastruktura, ceste, hortikulturne in parterne ureditve)
je potrebno uskladiti z DARS d. d.
(3) Za posege, ki se navezujejo na območje DLN (nasipi,
komunalna infrastruktura, ceste, hortikulturne in parterne ureditve) je pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti
soglasje DARS d.d.
9. člen
(Delitev na ureditvene enote)

cona

(1) Območje OLN je razdeljeno na 7 ureditvenih območij:
– območje I Trgovska, poslovna, storitvena in gostinska

– območje II Poslovna, proizvodna, storitvena, gostinska in
izobraževalna ter obrtna cona
– območje III Obrtna cona – storitvena in proizvodna cona
– manjše enote
– območje IV Obrtna cona – storitvena in proizvodna – večje enote
– območje V Obrtna cona – trgovska, proizvodna, gostinska in storitvena servisna cona
– območje VI Storitveno, proizvodna,trgovska in oskrbna
cona
(2) Z OLN »Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin«
se urejajo tudi javne površine in komunalna infrastruktura.
V. VRSTE NAČRTOVANIH OBJEKTOV
10. člen
(Vrste gradenj)
V vseh ureditvenih območjih so dovoljene gradnje novih
objektov, njihove rekonstrukcije, redna in investicijska vzdrževalna dela ter rekonstrukcije pri zgrajenih objektih, vzdrževalna
dela v javno korist.
11. člen
(Vrste objektov)
V vseh ureditvenih območjih so dovoljene naslednje vrste
objektov (povzeto po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifika-
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cije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS, št. 33/03 in 78/05 – popr. – v nadaljevanju: Uredba):
– nestanovanjske stavbe:
– gostinske stavbe;
– upravne in pisarniške stavbe: druge upravne in pisarniške stavbe;
– trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, razen bencinskih servisov;
– industrijske stavbe in skladišča;
– stavbe splošnega družbenega pomena: stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo;
– druge nestanovanjske stavbe: druge nestanovanjske
stavbe, ki niso uvrščene drugje
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti transportne infrastrukture – ceste in poti, parkirišča …,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski
vodi.
– enostavni objekti na podlagi in v skladu s Pravilnikom o
vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektih, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja
in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
(Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04).
12. člen
(Vrste ureditev)
V območju OLN so v dovoljene naslednje ureditve:
– hortikulturne ureditve (kot npr. ureditev cvetličnjakov, zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditve trgov, zunanjih
javnih teras – platojev, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic ipd.).
VI. FUNKCIJA OBMOČJA, URBANISTIČNO,
ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
OBJEKTOV IN UREDITEV
13. člen
(Funkcija območja)
(1) Obravnavano območje je del širše gospodarske cone,
ki leži med Luko Koper, železnico, Škocjanskim zatokom in avtocesto. Celotno območje meri cca 60 ha, ožje območje – območje
obravnave OLN pa meri cca 27,8 ha.
(2) Objekti in naprave posameznih dejavnosti so razmeščeni v funkcionalne prostorske zaključene celote.
(3) Fleksibilna zasnova dopušča razdruževanje večjih prostorskih sklopov v manjše prostorske enote v okviru danih prostorskih možnosti in glede na potrebe porabnika.
(4) Oblikovanje objektov mora upoštevati enoten koncept
urbanistične in funkcionalne zasnove. Arhitektonsko oblikovanje
objektov mora biti kvalitetno, posebej še na glavnih fasadah.
(5) Sprememba funkcije, namembnosti in rabe objektov in
površin je dopustna le v taki meri, da se ne spreminja pretežna
namembnost oziroma raba območja in se ne poslabšajo bivalni
in delovni pogoji, ki bi negativno vplivali na funkcijo obravnavanega in sosednjih območij.
14. člen
(Merila in pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
oblikovanje)
Z lokacijskim načrtom so dovoljeni naslednji posegi:
– prestavitev razbremenilnika Rižane in njegova nova ureditev;
– nasipanje in utrjevanje terena do predpisanih višin, ki
so pogojene z ureditvijo razbremenilnika Rižane in s trasami
obstoječih in predvidenih cest;
– novogradnje;;
– rušitve, nadomestne gradnje in rekonstrukcije obstoječih
objektov;
– gradnja cestnega omrežja, parkirišč ter peš in kolesarskih
površin;

Uradni list Republike Slovenije
– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela na infrastrukturnih objektih in napravah;
– ureditev in vzdrževalna dela zelenih površin: parkovne
površine, zelenice, pergole.
15. člen
(Gradbena parcela in lega objektov)
(1) Gradbene parcele so določene z načrtom gradbenih
parcel, ki je sestavni del tega lokacijskega načrta. Zaokrožitve
ali delitev gradbenih parcel se lahko določi tudi naknadno na
osnovi preveritve posega v prostor. Gradbene parcele so lahko
drugačne od prikazanih, v kolikor pride skladno s tolerancami do
drugačne lege in oblike objektov in površin.
(2) Lega objektov in drugih ureditev ter infrastrukturnih
objektov (cestnega omrežja ter komunalnega in energetskega
omrežja) so prikazani v grafičnih situacijah iz 4. člena tega odloka. Maksimalni tlorisni in višinski gabariti ter gradbene linije so
določeni s tem odlokom.
16. člen
(Arhitektonsko oblikovni pogoji)
Splošni pogoji oblikovanja objektov:
– Tlorisni gabariti objektov vključujejo vetrolove, nadstreške, pokrite terase, balkone, zunanja stopnišča ipd.
– Pri oblikovanju fasad objektov naj se uporabijo kvalitetni
materiali in detajli.
– Posebno pozornost je potrebno posvetiti notranji razporeditvi programov, oblikovanju fasad, volumnov, glavnih vhodov
in zunanji ureditvi.
– Strehe objektov se lahko prilagajajo zasnovi in namenu
objekta ter oblikam strešnih konstrukcij (ravne, dvokapne, loki)
Znotraj posameznih ureditvenih območij se mora upoštevati
enoten koncept oblikovanja strešnih konstrukcij.
17. člen
(Oblikovanje in lega objektov)
(1) Višina pritličja je maksimalno 7 m od kote praga do vrha
fasade objekta.
(2) Kota pritličja: kota pritličja je na absolutni koti od min 2,9
-3.5 n.m.v., pri tem pa kota praga objektov ne sme biti nižja od
kote ceste, ki je prikazana v kartografskem delu LN.
(3) Kota kleti: kota kleti je na absolutni koti +-0,00 n.m.v.
(4) Lega objekta na zemljišču
– Gradbena linija:gradbene linije so prikazane v kartografskem delu OLN.
– Oddaljenost od parcelne meje: zagotovljena mora biti
požarna varnost objektov ter ustrezna površina za normalno
vzdrževanje posameznega objekta ali niza objektov.
– Oddaljenost od sosednjega objekta: oddaljenost je določena z lego posameznih objektov, ki je določena v kartografskem
delu OLN.
– Oblika objektov: je definirana z gradbenimi linijami, ki so
prikazane v kartografskem delu OLN.
– Višine objektov: kote praga in kote venca posameznih
objektov so prikazane v kartografskem delu LN
– Gabariti posameznih enot znotraj objekta so prikazani v
kartografskem delu OLN.
18. člen
(Ureditvena območja)
(1) Predvidena je nestanovanjska pozidava s prostostoječimi objekti po posameznih območjih.
(2) Območje I leži na vzhodni strani ureditvenega območja
in obsega cca 9.6 ha. Sklop objektov je sestavljen iz treh enot:
trgovsko storitvenega objekta, poslovnega objekta in poslovnega
hotela.
Trgovsko storitveni objekt
– Horizontalni gabariti: maksimalni tlorisni gabarit je definiran z dolžinami stranic in gradbenimi linijami. Objekt ima
maksimalni tlorisni gabarit, ki znaša 385 x 101,0 m.
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– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko K+P+1. Objekt je
podkleten, vendar mora biti klet v celoti vkopana. Kletna etaža
je namenjena za parkirišče za 1180 avtomobilov. Skupna višina
objekta je 22,70 m od kote terena do vrha fasade objekta. Na
zahodni strani objekta je veliko ekonomsko dvorišče z gospodarskim dovozom.
Poslovni objekt
– je lociran na sredini vzhodne stranice kompleksa.
– Horizontalni gabariti: maksimalni tlorisni gabarit je definiran z dolžinami stranic in gradbenimi linijami. Objekt ima
maksimalni tlorisni gabarit max 40 x 23 m.
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko max P+7. Skupna
višina objekta je 31,5 m od kote terena do vrha fasade objekta.
Poslovni hotel
– leži severno od poslovnega objekta. V cezuri med objektoma je glavni vhod v trgovski kompleks.
– Horizontalni gabariti: maksimalni tlorisni gabarit je definiran z dolžinami stranic in gradbenimi linijami. Objekt ima
maksimalni tlorisni gabarit v pritličju in nadstropju dimenzij max
55 x 30 m, v ostalih etažah pa max 40 x 23 m.
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko max etažnosti P+12.
Skupna višina objekta je 46,50 m od kote terena do vrha fasade
objekta.
Kompleks dostopen iz štirih smeri in sicer za dostavo iz
zahodne smeri (cesta1), za avtomobilski promet (gostje) pa iz
ostalih treh smeri. Okoli objekta je predviden sklop parkirišč s
skupno cca. 1473 parkirnih prostorov. Celotno območje je intenzivno ozelenjeno z drevoredi, zelenicami ter manjšima parkoma
pred obema višjima objektoma.
(3) Območje II leži na jugovzhodnem delu območja in obsega cca 1.2 ha.Grajeni kompleks sestavljata dva nestanovanjska
objekta:.
Tehnološki park Slovenske Istre- nestanovanjska stavba
– Horizontalni gabariti: maksimalni tlorisni gabarit je definiran z dolžinami stranic in gradbenimi linijami. Objekt ima
maksimalni tlorisni gabarit 80 x 65 m..
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko max etažnosti P+3.
Skupna višina objekta je 16 m od kote terena do vrha fasade
objekta.
– Okolica objekta bo ozelenjena z značilno lokalno vegetacijo. Ozelenjeno bo tudi parkirišče. Vhodne ploščadi pred vhodoma v objekt bodo tlakovane. Za premagovanje višinskih razlik so
predvidene klančine za nemoten dostop invalidov do objekta.
Objekt A: Sestavljen niz nestanovanjskih objektov
– Horizontalni gabariti: je podolgovate pravokotne oblike,
maksimalni tlorisni gabarit 70 x 16 m; Število enot je 5.
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko max P+1. Skupna
višina objekta je 10 m od kote terena do vrha fasade objekta.
V celotni coni je skupaj predvideno cca. 130 parkirnih
prostorov. Območje je intenzivno ozelenjeno z drevoredi in zelenicami.
(4) Območje III Območje leži na južni strani območja in
obsega cca 1 ha. Predvidena sta dva nestanovanjska objekta.
Objekt B- sestavljen niz nestanovanjskih objektov
– Horizontalni gabariti: maksimalni tlorisni gabarit 70 x 20.
Število enot je 6. Gabariti posameznih enot so prikazani v kartografskem delu OLN.
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko max P+1, ena enota
je P+2. Skupna max višina objekta je 13,20 m od kote terena do
vrha fasade objekta.
Objekt C- sestavljen niz nestanovanjskih objektov
– Horizontalni gabariti: maksimalni tlorisni gabarit 70 x 20.
Število enot je 7.
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko max P+1. Skupna
višina objekta je 10 m od kote terena do vrha fasade objekta.
Prometno je kompleks dostopen s ceste na vzhodni strani
cone. Predvideno je cca 94 parkirnih prostorov. Območje je
intenzivno ozelenjeno.
(5) Območje IV leži na jugozahodni strani območja in obsega cca 1.6 ha. Predvidena je gradnja večjega nestanovanskega
objekta.
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Objekt D: sestavljen niz nestanovanjskih objektov
– Horizontalni gabariti: maksimalni tlorisni gabarit
150 x 30. Število enot je 10.
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko max P+2. Skupna
višina objekta je max. 14. m od kote terena do vrha fasade
objekta.
– Prometno je kompleks dostopen z dostavne ceste na
severni strani. V coni je cca 120 parkirnih prostorov. Območje
je intenzivno ozelenjeno.
(6) Območje V leži na severozahodnem delu obravnavanega območja.
– Predvidena sta dva večja nestanovanjska objekta, lokacija prikazana v kartografskem delu OLN.
Objekt E sestavljen niz nestanovanjskih objektov
– Horizontalni gabariti: maksimalni tlorisni gabarit je definiran z dolžinami stranic in gradbenimi linijami. Celoten objekt
ima maksimalni tlorisni gabarit 100 x 15 m. Število enot je 7.
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko max P+1. Skupna
višina objekta je 13 m od kote terena do vrha fasade objekta.
Objekt F – sestavljen niz nestanovanjskih objektov
– Horizontalni gabariti: maksimalni tlorisni gabarit je definiran z dolžinami stranic in gradbenimi linijami. Celoten objekt
ima maksimalni tlorisni gabarit 120 x 35 m; Število enot je 8.
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko max P+1. Skupna
višina objekta je 13 m od kote terena do vrha fasade objekta.
(7) Območje VI
– Obstoječe objekte je možno rekonstruirati, dozidati in
nadzidati. Možna je sprememba namembnosti objektov ter
njihovo združevanja v nize znotraj gradbene linije oziroma
linije preoblikovanja objektov. Pri tem je potrebno upoštevati
proporce in členjenost osnovnih objektov ter zagotoviti možnost servisiranja oziroma vzdrževanja posameznega objekta
z lastne gradbene parcele.
– Pri povečanju tlorisnega gabarita obstoječih objektov je
potrebno zagotoviti ustrezne manipulativne in parkirne površine
za posamezno dejavnost znotraj lastne gradbene parcele.
19. člen
(Urejanje zelenih površin)
vati:

(1) Pri načrtovanju zelenih površin je potrebno upošte-

– prilagajanje terenskim razmeram;
– prilagajanje stavbnim strukturam glede oblikovanja uličnih ambientov;
– zasaditev drevja ob primarnih prometnicah in peš poteh;
– zasaditev drevja ali pergol za sončno zaščito atrijev in
parkirnih prostorov.
(2) Predvidene ozelenitve naj bodo izvedene z sredozemskim rastlinjem. Vrsto zasaditve naj se določi v zasaditvenem
načrtu, ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Prometno omrežje, komunalno omrežje in naprave
ter zunanje ureditve morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da
omogočajo zasaditev drevoredov, predvidenih s tem lokacijskim načrtom. Zelenice ob kolesarski stezi in pešpoti morajo
biti široke minimalno 2m.
20. člen
(Urejanje zunanjih površin)
Pri projektiranju in izvedbi zunanjih ureditev je potrebno
uporabljati kvalitetne materiale in detajle. Z izjemo prometnih
površin (parkirišča, pločniki) morajo biti vse utrjene in pohodne
površine tlakovane z naravnimi materiali ali drugimi materiali
podobne teksture.
21. člen
(vgradnja trajnih viškov materila)
Na območju OLN je predvidena vgradnja trajnih viškov
materiala za nasutje terena na minimalno koto od 2,0-3,5
n.m.v.
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VII. PROMETNA UREDITEV
22. člen
(Motorni promet)
(1) Obravnavano območje se napaja iz smeri obodnih zgrajenih oziroma načrtovanih cest: hitre ceste Škofije – Koper, Bertoške vpadnice, Ankaranske vpadnice in Srminske vpadnice.
(2) Zasnova prometnega omrežja v ureditvenem območju
sloni na petih cestah in sicer cesta »1«, »2«, »A«, »B« ter »1b«,
ki se priključujejo na obstoječo oz predvideno cestno omrežje
preko predvidenih priključkov. Cesti A in B sta zasnovani tako, da
se prometno navezujejo na sosednje kontaktno območje.
(3) Prometno se ureditveno območje neposredno napaja
s predvidene Bertoške in Srminske vpadnice. Glavni uvoz v
območje predstavlja priključek ceste 2 na Bertoško vpadnico.
v km 0+664.
(4) Poleg omenjenega priključka se bo gospodarsko obrtna
in razvojna cona napajala še preko priključka na Bertoški vpadnici v km 0+857 (cesta 1) ter priključka ceste 2 na Srminsko
vpadnico.
(5) Dvopasovne ceste imajo enak profil in sicer širine 6 m z
obojestranskim dvignjenim hodnikom za pešce širine 2 m. Cesta
2 ima dodatni pas za leve zavijalce širine 3 m ter obojestranska
kolesarska steza v širini 2 m. Cesta 1b ima predviden enostranski hodnik za pešce brez kolesarske steze.
23. člen
(povezovanje na kontaktno območje)
(1) Ustrezne rešitve ki se navezujejo na sosednjo kontaktno
območje se morajo uskladiti v okviru projektne dokumentacije.
(2) Pred izdajo gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti
soglasje DARS d.d.
24. člen
(Mirujoči promet)
(1) Kjer niso zagotovljena javna parkirišča glede na namembnost je potrebno zagotoviti najmanj:
– 1 parkirni prostor na 30 m2 brutto poslovne oziroma prodajne trgovske površine,
– 1 parkirni prostor na 60 m2 brutto površine za večje
trgovine,
– 1 parkirni prostor na 120 m2 brutto skladiščne površine in
delovne površine (proizvodni prostori),
– 3 parkirne prostore na poslovni prostor.
– 1 parkirni prostor na 2 sedeža v gostinskem lokalu;
– 1 parkirni prostor na hotelsko sobo ali apartmajsko enoto.
(2) V območjih II., III., IV, V je predvidena ureditev javnih
parkirnih površin.
(3) Uporabniki obstoječih objektov na območju VII morajo
površine za mirujoči promet zagotavljati v sklopu lastne gradbene parcele.
25. člen
(Površine za pešce in kolesarje)
Ob cestah je predvidena ureditev pločnikov in kolesarskih
stez (izjema je cesta 1b). Vse primarne pešpoti in parkirni prostori morajo biti oblikovani brez arhitektonskih ovir, tako da so
dostopni za funkcionalno ovirane ljudi.
VIII. KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
26. člen
(upoštevanje smernic in projektnih pogojev)
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del tega lokacijskega načrta.
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27. člen
(Fekalna kanalizacija)
(1) Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu s priključevanjem na obstoječi fekalni kolektor
Bertoki-CČN, ki poteka po ureditvenem območju. Obstoječa fekalna kanalizacija ob cesti »2« se preko predvidenega črpališča
priključuje na kolektor Bertoki – CČN.
(2) Na fekalni kanal v cesti 1b je predvideno (po predhodni
preverbi možnost križanja razbremenilnika Rižane in dejanske
višine ter lokacije obstoječega prepusta pod obalno cesto pri
Bertokih) priključevanje fekalnega kanala, predvidenega v idejni
študiji (novelaciji) kanalizacije za območje občine Koper.
(3) Na mestih, kjer poteka javno fekalno in meteorno
omrežje ni dovoljena zasaditev z grmovjem in drevjem v horizontalni razdalji min 2,0 m od osi kanalov, oziroma z rastlinami,
ki imajo agresivni koreninski sitem.
(4) Investitor predmetnega objekta mora naročiti pregled
tangiranega dela fekalnega zbiralnega kolektorja s TV kontrolnim
sistemom in izvesti preizkus vodotesnosti pred začetkom izvajanja del in po končanju del.
28. člen
(Meteorna kanalizacija)
(1) Predvideni nivo terena v ureditvenem območju je med
koto +2,50 in +4.00 m.n.m., ki zagotavlja protipoplavno varnost
in omogoča težnostni odvod meteorne vode. Padavinske vode
se zbirajo v meteornih kanalih in se v dveh smereh izlivajo v naravne odvodnike. Vzhodni del zazidave (med območjem ob cesti
»1« do prestavljenega razbremenilnika Rižane) se odvodnjava
preko dveh izpustov v razbremenilnik Rižane.
(2) Del zazidave med Ankaransko vpadnico, Bertoško
vpadnico, območjem ob cesti »2« in cesto A se odvodnjava v
obstoječi odvodni jarek, ki odvaja vodo iz območja Bertoške
vpadnice. Obstoječa meteorna kanalizacija iz območja ob cesti
»2« se priključuje na meteorni zbiralnik ob cesti »B«.
(3) S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati obstoječe
odtočne razmere meteorne vode. Pri projektiranju meteorne kanalizacije je potrebno upoštevati možnost dviga vode v kanalih zaradi nihanja gladine vode v odvodnikih, ki jo povzroča plimovanje.
29. člen
(Elektroenergetsko omrežje)
(1) Za napajanje območja je predvidena gradnja 5 novih
transformatorskih postaj ter ustrezna vključitev v 20 kV omrežje.
Transformatorske postaje so lahko prefabricirane, kot samostojen objekt ali pa locirane v sklopu objektov (v pritličju na vogalu
objektov in neposredno dostopne od zunaj). Lokacija mora biti
dostopna za tovornjak z dvigalom skupne mase 20 t.
(2) Za potrebe napajanja ureditvenega območja je potrebno zgraditi novo 20 kV kabelsko povezavo z RTP Dekani. (od
RTP Dekani do območja Bivja je kabelska kanalizacija že zgrajena). Predvideti je potrebno naknadno gradnjo 20 kV povezave
po načrtovani Ankaranski vpadnici proti RTP Koper.
(3) Za novo ali prestavljeno elektroenergetsko omrežje je potrebno uskladiti trase VN in NN kablovodov za racionalno gradnjo
kabelske kanalizacije, uskladiti trase novega VN in NN omrežja
z ostalimi komunalnimi napravami zaradi predpisanih odmikov,
upoštevati predpisane odmike objektov od elektroenergetskega
omrežja, novo VN graditi za nazivno napetost 20 kV, predvideti prestavitve ali spremembe obstoječega elektroenergetskega
omrežja zaradi novih objektov ter predvideti sanacijo obstoječega
elektroenergetskega omrežja, ki ne ustreza zaradi dotrajanosti,
zmogljivosti, tehnične izvedbe ali urbanističnih zahtev.
(4) Javna razsvetljava je predvidena na celotnem območju
OLN ob prometnicah.
30. člen
(Vodovodno omrežje)
(1) Predvidena je gradnja, rekonstrukcija in dograditev
razdelilnega omrežja skladno s pogoji upravljavca. Nemotena
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vodna oskrba objektov in požarna varnost območja iz javnega
sistema Rižanskega vodovoda Koper bo možna po zgraditvi:
razdelilnega vodovodnega omrežja in potrebnih objektov znotraj
obravnavanega območja; z izgradnjo predvidenih vodovodov, ki
bodo potekali v predvidenih vpadnicah in z izgradnjo rezervoarja
Bertoki in povezovalnega cevovoda.
(2) Za predvidena poslovni objekt in poslovni hotel v ureditvenem območju I. s predvidenimi rešitvami javnega vodovodnega omrežja ni mogoče zagotoviti niti požarne varnosti, niti
vodne oskrbe v skladu z veljavnimi predpisi. Ustrezne rešitve se
morajo obdelati posebej v okviru projektne dokumentacije obeh
navedenih objektov.
31. člen
(Telefonsko omrežje)
(1) Sočasno z izgradnjo infrastrukture v ureditvenem območju je predvidena izgradnja kabelske kanalizacije s katero bo
možno predvidene objekte vključiti v telekomunikacijski sistem
zvez. Telekomunikacijsko omrežje gravitira na telefonsko centralo (telekomunikacijski center) v objektu Istragas.
(2) Predvideti je potrebno možnost medsebojne povezave s telekomunikacijskim centrom Koper z gradnjo kabelske
kanalizacije iz smeri Bertoki po pločniku Bertoške vpadnice do
Ankaranske vpadnice, od križišča Škocjanski zatok po pločniku
ceste »2« do obstoječega mostu čez železniško progo z odcepi v
smeri telefonske centrale ter v pločniku ceste B z navezovanjem
na odcepe v ceste »1« in »1b«.
32. člen
(Plinovodno omrežje)
(1) Oskrba s plinom poteka preko predvidenega plinovodnega omrežja s priključevanjem na plinsko postajo Istrabenz
plini, ki se nahaja na kontaktnem območju. Vsa plinska instalacija mora biti izvedena za kasnejšo morebitno uporabo zemeljskega plina.
(2) Plinovod naj v največji možni meri poteka v pločnikih
oziroma izven cestišča (zelenica).
(3) Pri projektiranju oziroma izdelavi tehnične dokumentacije je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja plinske
tehnike. Pri projektiranju oziroma izdelavi tehnične dokumentacije je potrebno upoštevati obstoječe zgrajene komunalne naprave
in napeljave, tako da je križanje plinovoda z drugimi komunalnimi
napravami oziroma vzporedni izveden po zahtevah tehničnih
predpisov in normativov. Poleg tega se morajo predvideti ustrezni potrebni ukrepi za zagotavljanje nemotenega vzdrževanja
plinovoda ter varnost pri obratovanju plinovoda.
33. člen
(Zbiranje odpadkov)
(1) Odvoz odpadkov se vrši na komunalno deponijo. V
izvedbenih projektih morajo biti določeni prostori za postavitev
zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, primerno oblikovani,
ozelenjeni in zaščiteni pred vremenskimi vplivi.
(2) Odjemni prostori in ekološki otoki morajo biti usklajeni z
občinskim odlokom o ravnanju z odpadki. Dovozne in servisne
ceste morajo biti projektirane in izvedene tako, da bo omogočen
nemoten odvoz.
(3) Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunalnih odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v tipizirane posode za odpade, morajo posamezni investitorji oziroma
onesnaževalci skleniti pogodbo o odvozu le teh z ustrezno
organizacijo.
34. člen
(Prestavitev struge razbremenilnika)
(1) Predvidena je prestavitev dela struge razbremenilnika
Rižane na odseku od prečkanja obstoječe ceste Bertoki–Ankaran do prečkanja mostu železniške proge Divača–Koper. Struga
bo na tem odseku imela dvojni trapezni profil z osnovno širino
dna 3 m z naklonom brežin 1:1,5. Na višini 1,6 m od dna struge
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je predvidena izvedba vmesne berme širine 3 m. Potrebno nadvišanje terena nad koto maksimalne gladine se izvede v obliki
zemeljskega nasipa.
(2) Oddaljenostjo prestavljene trase struge od železniških
tirov na obravnavanem odseku je 12,75 m.
(3) Zaradi predvidenih ureditev in prestavitve struge razbremenilnika Rižane je potrebno zagotoviti nadomestni dovod vode
(z gradnjo novega odvzemnega objekta in jarka v dolžini cca 80
m) v sistem melioracijskih namakalnih jarkov na delu severno od
ureditvenega območja.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VAROVANJE KULTURNE
DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
35. člen
V vseh fazah (načrtovanje, gradnja, obratovanje) je potrebno
upoštevati in izvajati omilitvene ukrepe, ki izhajajo iz Poročila o
vplivih na okolje za trgovsko poslovni center v gospodarsko obrtni
in razvojni center Srmin; Imos Geateh, d.o.o., marec 2006.
36. člen
(Varstvo pred hrupom)
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo
projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja. Z aktivnimi in
pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potrebno zagotoviti dovoljene
ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem okolju.
Obravnavano območje spada ob upoštevanju namenske rabe
prostora v prostorskih sestavinah planskih aktov občine v IV.
območje varstva pred hrupom.
(2) Pri izdelavi nadaljnje dokumentacije oziroma neposredno pri izvedbi gradnje upoštevajo naslednji ukrepi:
– gradnja naj poteka le v dnevnem času med 6. in 18. uro,
po možnosti naj ne poteka v večernem času med 18. in 22. uro
in v nočnem času med 22. in 6. uro;
– uporabljajo naj se delovne naprave, ki so izdelane v
skladu z normami kakovosti za emisije hrupa;
– delovne naprave je potrebno ob neuporabi izklapljati (npr.
daljši postanki tovornjakov, bagri ipd.);
– transportne poti in morebitna začasna odlagališča materiala naj bodo čim dlje od stanovanjskih objektov;
– ob izbiri in postavitvi lokacij hrupnih naprav naj se upošteva tudi vidik hrupa v okolju, tako da bo vpliv na stanovanjske
objekte čim manjši;
– ob ugotovljenih prekoračitvah je treba izvesti (začasne)
protihrupne ukrepe, kot so sanacija virov (aktivna zaščita) ali protihrupna zaščita (panoji, nasipi) med viri in občutljivim okoljem.
(3) Med obratovanjem naj se upoštevajo naslednji ukrepi:
– naprave naj bodo, če je to le mogoče nameščene v zaprtih prostorih, morebitne odprtine naj ne bodo usmerjene proti
okolju, občutljivem za hrup;
– če naprav ni možno namestiti v zaprte prostore, je potrebno uporabiti naprave tišje izvedbe, izvesti druge ukrepe za
zmanjševanje hrupa na virih (npr. dušilniki) oziroma namestiti
protihrupne pregrade napram za hrup občutljivem okolju;
– delovanje hrupnih naprav v nočnem in večernem času
mora biti omejeno na najmanjšo možno mero.
(4) Spremljanje stanja okolja z vidika obremenjevanja s
hrupom je potrebno izvesti v skladu s »Pravilnikom o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o
pogojih za njegovo izvajanje, Uradni list RS 70/1996 in 45/02«.
(5) Izvedba eventuelnih protihrupnih ukrepov je obveznost
investitorjev načrtovanih objektov.
(6) Upravljalec prometnic v sklopu Navezave Luke Koper
na AC omrežje ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred
hrupom za območje OLN, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi
drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja omenjenih
prometnic, glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe
zaščite le-teh.
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(7) Pri načrtovanju ureditev ob prometnicah je potrebno
upoštevati Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 121/04), Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev
o hrupu (Uradni list RS, št. 105/05) ter Pravilnik o zvočni zaščiti
stavb (Uradni list RS, št. 14/99).
37. člen
(Varstvo tal in voda)
(1) Vse prometne površine morajo biti izvedene z ustrezno
prevleko in odvodnjavane v kanalizacijo. Fekalne in ostale onesnažene vode ni dovoljeno razbremenjevati v meteorni odvodni sistem. Fekalna kanalizacija mora biti izvedena vodotesno.
Padavinske odpadne vode s streh naj se prednostno odvaja v
vode.
(2) Meteorne vode s površin mirujočega prometa je potrebno speljati preko lovilcev olj in maščob. V primeru skladiščenja
nevarnih in škodljivih snovi je potrebno z ustreznimi ukrepi preprečiti možnost onesnaženja okolja in izdelati interventni plan
ukrepanja v primeru ekološke nesreče.
(3) V meteorni odvodni sistem se bo spuščala le čista
voda, ki ustreza kvaliteti vode določeni z Uredbo o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih
cest (Uradni list RS, št. 47/05).
(4) V času gradnje bodo zagotovljeni vsi varnostni ukrepi
za preprečitev onesnaženja okolja in voda z onesnaženjem
zaradi izlitja goriv, olj, maziv in drugih nevarnih snovi v tla in
vodotoke.
(5) Med obratovanjem cone Srmin je, glede na občutljivost
Škocjanskega zatoka, potrebno izvesti spremljanje stanja okolja,
ki ga zagotovi investitor. Na začetku obratovanja je potrebno izvesti prve meritve kakovosti vode v razbremenilniku Ara.
Zagotoviti je treba 10- letni monitoring biotske raznovrstnost v
razbremenilniku Ara.
(6) 	 Pred vsakim posegom je potrebno pridobiti vodno soglasje.
38. člen
(Varstvo zraka)
(1) Ukrepi za zmanjšanje onesnaževanja zraka med gradnjo morajo vključevati preprečevanje nekontroliranega raznosa
prašnih delcev z območja gradbišča in s transportnih vozil.
Ukrep zahteva čiščenje vozil pri vožnji z območja gradbišča na
javne prometne površine in vlaženje odkritih in neutrjenih površin
gradbišča ob suhem in vetrovnem vremenu, kot tudi pokrivanje
oziroma vlaženje skladiščenih materialov na gradbišču (začasne
deponije). Upoštevati je potrebno emisijske norme pri uporabi
gradbene mehanizacije in transportnih sredstev. Ukrep zahteva
uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje.
(2) Ukrepi varstva pred zapraševanjem med gradnjo morajo biti podrobno opredeljeni v projektu ekološke ureditve gradbišča kot sestavnem delu projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Zavezanec za izvajanje ukrepov med gradnjo je
izvajalec gradbenih del, ki mora z ukrepi zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišča ne bodo presežene mejne vrednosti
prašnih usedlin v zraku.
39. člen
(Varstvo narave)
(1) Na obravnavanem območju je levi razbremenilnik reke
Rižane, ki je del naravne vrednote, za katero veljajo usmeritve
povzete iz splošnih varstvenih režimov za hidrološke naravne
vrednote. Zaradi bližine Škocjanskega zatoka je potrebno upoštevati določbe Zakona o naravnem rezervatu Škocjanski zatok
(Uradni list RS, št. 20/98) in Odloka o varstvu in razvoju naravnega rezervata Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 31/99). Na
končni predlog je potrebno pridobiti pisno stališče o upoštevanju
naravovarstvenih smernic.
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(2) Med gradnjo je potrebno upoštevati naslednje ukrepe:
– Pripravljalna in gradbena dela na območju trstišč se ne
smejo izvajati v obdobju gnezditve ptičev od začetka marca do
konca junija zaradi negativnega vpliva na območje Natura 2000
(SPA) in Naravni rezervat Škocjanski zatok. Za izvedbo sta zadolžena investitor in izvajalec gradbenih del.
– Vodo iz reke Are je potrebno speljati tako, kakor je načrtovano v ureditvenem planu za Naravni rezervat Škocjanski zatok.
Za izvedbo sta zadolžena investitor in izvajalec gradbenih del.
– Prestavitev Are naj se izvede sonaravno. Dno naj se utrdi z
naravnim substratom (ne betonsko!), za stabilizacijo brežin naj se
uporabijo naravni materiali. Z ukrepom bo ohranjena in omogočena biodiverziteta. Omilitveni ukrep se predvidi s projektom in izvede v času gradnje. Za izvedbo sta zadolžena investitor in izvajalec
gradbenih del. Uspešnost naj spremlja Zavod RS za ribištvo.
– V času, ko se drsti največ vrst rib (od maja do avgusta)
naj se ne izvaja gradbenih del, ki povečujejo količino suspendiranih snovi. Posredno kaljenje vode v Škocjanskem zatoku naj
se omili tako, da se vsa dela, ki jih lahko opravijo ne da bi skalili
rečno dno, tako tudi izvede.
– Na območja Natura 2000, zavarovana območja in območja naravnih vrednot, se ne sme odlagati odpadkov.
– Med izvedbo del naj se zagotovi stalen dotok vode v
Škocjanski zatok.
– Stroji in druga vozila morajo biti tehnično brezhibni in izdelani v skladu z normami kakovosti glede emisij hrupa delovnih
strojev in emisij izpušnih plinov. Redno vzdrževanje teh strojev in
vozil se mora izvajati izven območja posega v ustrezno opremljenih avtomehaničnih delavnicah. Pri izbiri delovne mehanizacije in
delovnih postopkov naj ima prednost manj hrupni. Zvočni signali
naj se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa naj ne
obratujejo brez potrebe v prostem teku.
– V primeru razlitja nevarnih snovi iz delovne mehanizacije
je potrebno lokacijo takoj sanirati. Na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi
z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode omogočila zajem teh snovi in preprečila
iztok v tla, poleg tega pa mora biti ta skladiščni prostor zaščiten
pred atmosferskimi vplivi, preprečen pa mora biti tudi dostop nepooblaščenim osebam. Za skladiščenje nevarnih snovi oziroma
kemikalij naj se uporablja originalna embalaža.
– Z morebitnimi nevarnimi odpadki, nastalimi ob vzdrževanju gradbene in strojne mehanizacije ali kot posledica nepredvidenih dogodkov, je treba pravilno ravnati in jih oddajati
pooblaščenemu zbiralcu teh odpadkov, vse prevoze pa izvajati
tako, da ne pride do onesnaževanja okolja.
(3) Med obratovanjem trgovsko poslovnega centra je predlagani ukrep trajnega značaja,:
– Izdelava gnezdilne stene za vodomca v dolžini 20 m na
območju nove struge Are. Točno lokacijo in ureditev stene naj se
naredi po načrtih upravljavcev Naravnega rezervata Škocjanski
zatok. V preostalem delu v okolici nove struge naj se omogoči
naravno zaraščanje s trstom vse do zgornjega roba nasipa.
Za izvedbo sta zadolžena investitor in izvajalec gradbenih del.
Spremljanje stanja naj se izvaja v okviru vzdrževanja Naravnega
rezervata Škocjanski zatok.
(4) Med obratovanjem trgovsko poslovnega centra je potrebno upoštevati naslednje ukrepe trajnega značaja:.
– vzdolž ene strani struge suh prehod v širini ≥ 2 m, ki bi
prostoživečim živalim omogočal varno prehajanje pod mostom.
Z ukrepom bo omogočena varna migracija. Omilitveni ukrep se
predvidi s projektom in izvede v času gradnje. Za izvedbo sta
zadolžena investitor in izvajalec gradbenih del. Ukrep je uspešno
izveden, če ni zabeleženih povozov živali.
– Z lesno vegetacijo naj se optično in deloma protihrupno
loči območje lokacijskega načrta od nove struge reke Are (zasaditev na nasipu in za nasipom) in od naravnega rezervata Škocjanski zatok. Primerna bi bila kombinacija avtohtonih zimzelenih
grmovnic in višjih listopadnih dreves, kjer bi ptice našle zavetje
in hrano tudi pozimi. V času obratovanja je potrebno površine
redno vzdrževati in preprečevati zarast z neavtohtonimi vrstami
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(predvsem robinijo Robinia pseudoacacia). Za izvedbo sta zadolžena investitor in izvajalec del.
– Potrebna je postavitev varovalne ograje (mreže, betonski
elementi v obliki črke L itd), ki bo preprečila prehod dvoživk iz
sladkovodnega močvirja v bližini tovorne železniške postaje
Srmin na območje lokacijskega načrta, s čimer bodo zaradi
usmerjanja dvoživk na kopna mrestišča preprečeni povozi. Za
izvedbo sta zadolžena projektant in investitor.
– Po izgradnji se v obdobju 3-let spremlja ponovno naseljevanja ptic gnezdilk na območju nove struge Are. Spremljanje
zagotovi investitor. Nadzor nad izvedbo ukrepov vrši Zavod RS
za varstvo narave.
– Spremljanje prehajanja dvoživk preko cest izvaja biolog
vsaj tri leta po izgradnji in to dvakrat letno v času vegetacijske
sezone. V primeru, da se naknadno ugotovi migracija, je potrebno predvideti dodatne ukrepe.
40. člen
(Varstvo kulturne dediščine)
(1) Na celotnem območju se mora med gradnjo izvajati
stalni arheološki nadzor z dokumentiranjem. V primeru pomembnih arheoloških najdb je potrebno upoštevati določila Zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
(2) Na površinah, kjer je iz georadarskih profilov razvidna
anomalija zaradi visokega odbojnega materiala bodo izvedene
arheološke sonde. Arheološke sonde morajo biti izvedene pred
pričetkom kakršnih koli zemeljskih ali gradbenih del.
(3) Stroške: arheološkega sondiranja, dokumentacije arheoloških najdb in nujne zaščite arheoloških najdb nosi investitor v
skladu z 59.čl. Zakona o varstvu kulturne dediščine.
(4) Investitor mora za posege v navedene parcele pridobiti
kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Piran, ki se izda po zaključenih
arheoloških sondah.
(5) Organizacijo, ki je pristojna za varstvo kulturne dediščine (ZRSVKD OE Piran) se vsaj 10 dni pred začetkom
izvajanja del obvesti ter se ji omogoči spremljanje stanja med
zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja in varstva
kulturnih vrednot.
X. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
41. člen
(Varstvo pred požarom)
(1) Pri pripravi OLN so upoštevane zahteve 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01) ter
upoštevani prostorski in gradbeno tehnični ukrepi, s katerimi so
zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi in premoženja iz objekta
(ustrezna kapaciteta poti umika, ustrezna razporeditev poti umika, ustrezno število poti umika, ustrezni dostopi do poti umika
in drugi ukrepi, ki vplivajo na neoviran umik ljudi in premoženja
iz objektov), potrebni odmiki med objekti (na podlagi smernic so
predvidene ustrezne požarne ločitve objektov v nizu, s katerimi
se zagotavlja omejevanje širjenja ognja ob požaru) ter prometne
površine, v skladu z zahtevami iz študije požarne varnosti, ki je
sestavni del tega OLN.
(2) Požarna voda bo zagotovljena ali iz vodovodnega
omrežja ali z drugimi tehničnim rešitvami. Požarna voda bo
zagotovljena pred tehničnim pregledom objektov.
(3) V okviru ukrepov pri načrtovanju izgradnje objektov je
potrebno upoštevati požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, varnostnih odmikov od plinskega terminala, možnostjo
širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji (zaradi
velikih razdalj je zmanjšana na minimum in ne predstavlja ovire
pri izgradnji objektov) in z intervencijskimi dostopi ter s površinami za umik ljudi.
(4) V fazi izdelave projektne dokumentacije in pridobivanja
gradbenega dovoljenja mora investitor od Inšpektorata RS za
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varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pridobiti projektne
pogoje in požarno soglasje k projektnim rešitvam.
42. člen
(Varstvo pred naravnimi nesrečami)
Zaradi zagotavljanja poplavne varnosti morajo biti vsi
objekti na minimalni koti +2.5 m. Parkirne površine so lahko na
nižji koti, pri čemer morajo biti v projektni dokumentaciji opredeljene posledice in omilitveni ukrepi.
43. člen
(Varovanje zdravja)
Za objekte, ki so pod nadzorom Zdravstvenega inšpektorata RS, je potrebno k projektnim rešitvam pridobiti soglasje
pristojnega soglasodajalca.
XI. FAZNOST IZVAJANJA
44. člen
(Faznost)
Dopustno je fazno izvajanje. Vsak izvedeni del posamezne
faze mora tvoriti zaključen prostorski del s komunalno opremo,
zunanjo ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov in ne
sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih z lokacijskim načrtom
predvidenih objektov in ureditev.
XII. TOLERANCE PRI IZVEDBI LOKACIJSKEGA NAČRTA
45. člen
(Tolerance)
(1) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustni odmiki tras
komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih, v kolikor
gre za prilagajanje stanju na terenu, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega,
ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne
smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in
ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za
tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje
stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna
omrežja in naprave.
(2) V sklopu posameznih objektov po ureditvenih območjih je
možna razdelitev na večje št. enot v mejah max. gabarita objekt.
(3) Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja
načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi
prostorskimi izvedbenimi akti.
(4) Zunanje površine posameznih notranjih ureditev se
lahko preoblikujejo glede na prikaz v grafičnem delu skladno s
potrebami posameznih programov.
(5) V skladu s splošnimi pogoji je možno preoblikovanje
tlorisnih gabaritov znotraj gradbenih linij objektov, prikazanih v
grafičnem delu. Znotraj podanih vertikalnih in tlorisnih gabaritov
načrtovanega objektov je možno členjenje in preoblikovanje
stavbnih mas v vertikalni in horizontalni smeri. Ob gostinskih
lokalih v pritličjih se skladno z ostalimi določili tega odloka lahko
uredijo zunanje gostinske terase (nadkritja) tudi izven tlorisnih
gabaritov objektov pod pogojem, da je to sestavni del celovitega
načrta oblikovanja fasade in zunanje ureditve.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
(Prenehanje veljavnosti prostorskih aktov)
S sprejetjem tega odloka prenehajo na območju, ki se ureja
s tem lokacijskim načrtom, veljati določila prostorski ureditveni
pogoji v Občini Koper (Uradne objave št.. 19/88, 7/01, 24/01 in
Uradni list RS, št. 49/05).
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47. člen
(vpogled v lokacijski načrt)
Občinski lokacijski načrt »Gospodarsko obrtna in razvojna
cona Srmin« je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne
občine Koper.
48. člen
(Nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Inšpektorat RS za okolje in prostor
– Območna enota Koper.
49. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. K3503-90/2003
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sul piano di sito comunale riferito alla zona
artigianale – industriale e di sviluppo di srmin
N. K3503-90/2003
Capodistria, il 21 luglio 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 72 della Legge sulla pianificazione
del territorio (Gazz. uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – rettifica,
58/03-ZZK-1), in virtù dell’articolo 29 della legge sull’autonomia
locale – ZLS-UPB1 (Gazz. uff. della RS, n. 100/05) e per effetto
dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria
(B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazz. uff. della RS, n. 90/05),
il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella
seduta del 20 luglio 2006, ha approvato il

DECRETO
SUL PIANO DI SITO COMUNALE RIFERITO
ALLA ZONA ARTIGIANALE – INDUSTRIALE E DI
SVILUPPO DI SRMIN
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
(basi per il piano di sito)
(1) Con il presente decreto è approvato il Piano di sito
comunale riferito alla “Zona artigianale -industriale e di sviluppo
di Srmin« (nel seguito: PSC)
(2) Il piano di sito comunale è stato elaborato dalla società Studio arhitektura d.o.o., Isola, n. di progetto 10-05, in
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collaborazione con la società PS Prostor d.o.o., Capodistria,
con riferimento agli elaborati tecnici di cui all’articolo 5 del
presente decreto.
Articolo 2
(contenuto del decreto)
Il decreto sul piano di sito comunale denominato »Zona
artigianale – industriale e di sviluppo di Srmin« (nel seguito:
decreto) definisce la zona d’intervento, le tipologie dei fabbricati
pianificati, la funzione della zona, la progettazione urbanistica,
architettonica e paesaggistica dei fabbricati e delle sistemazioni, le condizioni di realizzazione delle opere d’urbanizzazione
nella zona d’intervento, progetti di massima riferiti alla realizzazione delle strutture viarie e delle aree contermini, le opere
idrauliche, gli interventi ricadenti nelle aree soggette a vincoli
di tutela ambientali e paesaggistici, i provvedimenti a tutela
dell’ambiente e del patrimonio culturale, oltre a quelli riferiti
all’uso sostenibile delle risorse naturali, i tempi di realizzazione,
gli obblighi del committente e degli esecutori, le deroghe ed la
supervisione sull’attuazione del presente decreto.
II. ELEMENTI DEL PIANO DI SITO
Articolo 3
(contenuto del piano di sito comunale)
Il piano di sito di cui all’articolo 1 del decreto contiene:
I Il decreto
II La relazione illustrativa:
1. Descrizione dell’intervento
2. Zona d’intervento
3. Coerenza territoriale dell’intervento pianificato:
3.1. Descrizione dell’impatto e dei collegamenti con le
aree circostanti
3.2. Descrizione dei fabbricati e delle aree pianificate,
condizioni di localizzazione e gli
orientamenti per la progettazione e costruzione
4. Schemi di massima riguardanti la viabilità, le infrastrutture energetiche, le reti idriche e fognarie ed altre, l’obbligo di
allacciamento alle medesime
5. Provvedimenti e misure da adottarsi ai fini di tutela
dell’ambiente, dei beni naturalistici, del
patrimonio culturale, oltre all’impiego sostenibile delle
risorse naturali
6. Provvedimenti e misure rivolti alla protezione da calamità naturali e da altre emergenze
7. Planimetria dei lotti d’intervento
III Elaborati grafici:
1. Delimitazione della zona d’intervento su DOF, in scala
1: 5000
2. Delimitazione della zona d’intervento, rappresentata
sul piano geodetico, in scala 1: 2000
3. Delimitazione della zona d’intervento PCD, in scala
1: 2000
4. Stato di progetto, sistemazione, in scala 1: 1000
5. Stato dell’edificato – scantinato, in scala 1:1000
6. Stato dell’edificato – piano terreno, in scala 1: 1000
7. Stato dell’edificato – primo piano, in scala 1: 1000
8. Sezioni quotate
9. Rappresentazione assionometrica
10. Viabilità, in scala 1:1000
11. Piano d’insieme delle infrastrutture a rete, in scala
1:1000
12. Planimetria dei lotti d’intervento, in scala 1: 1000
13. Spostamento dello scolmatore di piena del fiume Risano – stato di fatto, in scala 1:2500
Articolo 4
(Elenco degli allegati)
(1) Sommario per la pubblicazione
(2) Estratto dagli elementi territoriali degli strumenti di
pianificazione del Comune città di Capodistria
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(3) Illustrazione e motivazione del piano di sito
(4) Approfondimenti tecnici
– Caratterizzazione geomeccanica del sottosuolo nell’area del raccordo di Bertocchi
– Valutazione dell’impatto ambientale del centro commerciale degli spostamenti e revisione
– Relazione ambientale
– Revisione della relazione ambientale
– Progetto di massima dello spostamento dello scolmatore di piena del fiume Risano
– Gestione della sicurezza antincendio
– Analisi di stabilità dello scolmatore di piena del Risano
– Progetto di massima della rete idrica
– Rilevamenti con georadar
– Approfondimenti tecnici particolari
– Redazione di approfondimenti tecnici
– Autorizzazione ambientale
(5) Orientamenti, norme di progetto e pareri
(6) Elenco delle norme sovraordinate, riguardanti la tutela
e quelle settoriali recepite all’atto di predisposizione del piano
di sito
(7) Pratica concernente la procedura di predisposizione e
d’approvazione del piano di sito
(8) Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione
III. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO NEL TERRITORIO
Articolo 5
(Interventi nel territorio)
(1) La zona d’intervento ricade nel territorio più ampio
destinato all’insediamento delle attività economiche, ubicato tra
il Porto di Capodistria, la ferrovia, Val Stagnon e l’infrastruttura
autostradale.
(2) Nella zona contemplata dal PSC sono previsti i seguenti interventi:
– Spostamento dello scolmatore di piena del Risano,
– Sistemazione della viabilità e di altre infrastrutture a
rete,
– Realizzazione di fabbricati a destinazione non abitativa,
– Sistemazione degli spazi pubblici all’aperto,
– Costruzione di parcheggi destinati alle autovetture e veicoli industriali, come pure di altre superfici di manipolazione,
– Sistemazione degli spazi scoperti,
– Utilizzo del materiale di risulta, come definito nell’articolo 14 dell’Ordinanza sul PSN riferito alla strada a scorrimento
veloce sul tratto Capodistria – Isola.
IV. ZONA CONTEMPLATA DAL PSC
Articolo 6
(Zona contemplata dal PSC)
(1) La zona contemplata dal PSC si estende su una superficie pari a 27,8 ha circa e comprende le strutture
già esistenti.
(2) La zona d’intervento ricade nel territorio più ampio
destinato all’insediamento delle attività economiche, ubicato tra
il Porto di Capodistria, la ferrovia, Val Stagnon e l’infrastruttura
autostradale. L’intera zona occupa la superficie di 60 ha circa,
quella ristretta, contemplata dal PSC, invece, misura 27,8 ha
circa.
(3) La zona d’intervento comprende in parte o nella totalità le seguenti particelle catastali: 601, 608, 6311, 6355,
5797/1, 5797/19, 5797/8, 5822/1, 5822/10, 5822/11, 5822/3,
5822/4, 5822/5, 5822/6, 5822/7, 5822/8, 5822/9, 5830/2,
5830/3, 5830/4, 5830/5, 5830/7, 5831/10, 5831/13, 5831/14,
5831/15, 5831/16, 5831/3, 5831/4, 5831/9, 5833/14, 5833/15,
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5833/17, 5833/7, 5833/8, 5833/9, 5842/17, 5842/18, 5842/9,
5865/13, 5865/14, 5865/15, 5865/16, 5865/17, 5865/18,
5865/19, 5865/20, 5865/7, 5866/3, 5866/7, 5974/14, 5974/15,
5974/17, 5974/18, 5974/2, 5975/2, 5975/6, 5975/7, 5976/4,
5976/5, 5977/13, 5977/14, 5982/5, 5982/7, 5982/8, 5982/9,
5984/2, 5984/3, 5984/4, 600/1, 600/2, 6014/1, 6015/5, 6015/6,
602/1, 602/2, 6027/1, 6027/2, 6027/4, 6032/6, 6032/7, 607/1,
6307/2, 6354/3, 6357/6, 5833/16, 6014/2, 5865/12, 5975/4,
5974/13, 5832/1, 5974/3, 6310, 6061/2, 5831/11, 5868/2,
6309/1, 6061/3, 5822/2, 5867/2, 647/2, 5975/5, 646, 6312,
6309/2, 5866/2, 6308/1 in 5797/, tutte allibrate nel c.c. di Bertocchi.
(4) I confini sono riportati negli elaborati grafici della mappa catastale e topografica di cui all’articolo 3 del presente
decreto.
Articolo 7
(Interventi fuori della zona interessata dal PSC)
Gli interventi previsti fuori della zona interessata dal PSC
sono i seguenti:
– Allacciamento dello spostamento dello scolmatore di
piena del Risano, come dalla variante 3, con l’esecuzione di
un nuovo fosso con scarico direttamente nella prevista riserva
naturale di Val Stagnon, ubicato fuori del territorio contemplato
dal PSC ed attraversante le p.c. n. 5974/16, 6034/4, 604/1 e
604/2, c.c. di Bertocchi.
– Allacciamento ai servizi pubblici preesistenti
Articolo 8
(Collegamenti tra le aree circostanti il territorio contemplato
dal PSC riferito alla Zona artigianale – industriale e di
sviluppo Srmin e del PSN riguardante il raccordo tra il Porto
di Capodistria e la rete autostradale)
(1) Gli interventi aventi per oggetto i collegamenti tra la
zona contemplata dal PSC con quella regolata dal PSN riferito
al raccordo tra il Porto di Capodistria e la rete autostradale,
devono adeguarsi al suddetto PSN. A tale fine vanno adottate
soluzioni, conformi a quelle previste dal PSN. Sono ammesse
eventuali varianti dei collegamenti funzionali da adottarsi in
ambito alle deroghe previste al PSN.
(2) Gli interventi, che interessano la zona contemplata dal
PSN (terrapieni, infrastrutture a rete, viavilità, allestimento del
verde e sistemazioni degli spazi all’aperto), vanno coordinati
con la DARS d. d..
(3) Gli interventi, che interessano la zona contemplata dal
PSN (terrapieni, infrastrutture a rete, viavilità, allestimento del
verde e sistemazioni degli spazi all’aperto), sono subordinati
all’autorizzazione della DARS d.d. da richiedersi previo rilascio
della concessione edilizia.
Articolo 9
(Suddivisione in comparti territoriali)
(1) La zona d’intervento è suddivisa in 7 comparti territoriali:
– comparto I Zona a destinazione commerciale, direzionale, dei servizi e delle attività di ristorazione
– comparto II Zona direzionale, dei servizi, delle attività di
ristorazione e di formazione ed artigianale
– comparto III Zona artigianale – destinata ai servizi ed
alle attività produttive – unità minori
– comparto IV Zona artigianale – destinata ai servizi ed
alle attività produttive – unità maggiori
– comparto V Zona artigianale – a destinazione commerciale, produttiva, delle attività di ristorazione e dei servizi
– comparto VI Zona a destinazione dei servizi e commerciale
(2) Il PSC riferito alla »Zona artigianale – industriale e di
sviluppo Srmin« prevede anche la sistemazione degli spazi
pubblici e delle infrastrutture a rete.
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V. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI
Articolo 10
(tipologie di interventi)
In tutti i comparti territoriali sono consentiti interventi di
nuova costruzione e di ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ricostruzione dei fabbricati preesistenti,
opere di manutenzione di interesse pubblico.
Articolo 11
(destinazioni d’uso)
In tutti i comparti territoriali sono ammesse le seguenti
destinazioni d’uso (come da Ordinanza di introduzione ed
applicazione della classificazione unitaria delle tipologie dei
fabbricati e sulla definizione dei fabbricati di interesse nazionale, Gazzetta uff. della RS, n. 33/03 e 78/05 – rettifica – nel
seguito: Ordinanza):
– Fabbricati a destinazione non abitativa:
– Esercizi di ristorazione
– Edifici amministrativi e direzionali: altri edifici amministrativi e direzionali;
– Fabbricati a destinazione commerciale ed altri destinati ai servizi ad eccezione dei distributori di benzina;
– Fabbricati industriali e magazzini di deposito;
– Attrezzature per i servizi sociali generali – attività
didattico – formative e di ricerca scientifica;
– Altri edifici a destinazione non abitative, non rientranti
in altre categorie.
– Opere di ingegneria civile:
– Infrastrutture di trasporto – strade e percorsi, parcheggi, ecc.,
– Condutture, reti delle comunicazioni e cavi per la
distribuzione dell’energia elettrica.
– Manufatti semplici, realizzati in ossequio al Regolamento riguardante le tipologie di fabbricati complessi, elementari e
semplici, per i quali non si richiede il permesso a costruire, e le
opere connesse ai fabbricati ed alle aree di pertinenza (Gazzetta uff. della RS, n. 114/03 e 130/04).
Articolo 12
(tipologie di sistemazione)
Nella zona d’intervento sono ammesse le seguenti sistemazioni:
– Realizzazioni orticulturali (ad esempio, aiuole, zone verdi, viali alberati, arbusti, ecc.)
– Sistemazioni degli spazi esterni (pavimentazione, sistemazione delle piazze, dei terrazzi pubblici – piazzali, dei
sentieri pedonali, delle scale esterne, ecc.).
VI. FUNZIONE DELLA ZONA D’INTERVENTO, NORME
TECNICHE DI PROGETTAZIONE URBANISTICA,
ARTCHITETTONICA E PAESAGGISTICA
Articolo 13
(Funzione della zona d’intervento)
(1) La zona d’intervento ricade nel territorio più ampio
destinato all’insediamento delle attività economiche, ubicato tra
il Porto di Capodistria, la ferrovia, Val Stagnon e l’infrastruttura
autostradale. L’intera zona occupa la superficie di 60 ha circa,
quella ristretta, contemplata dal PSC, invece, misura 27,8 ha
circa.
(2) I fabbricati e gli impianti attinenti alle singole attività
sono collocati in maniera da costituire unità funzionali territorialmente circoscritte.
(3) La progettazione flessibile consente la suddivisione
in comparti di ampi ambiti territoriali, nel rispetto delle condizioni presenti nel territorio ed in funzione delle necessità degli
utenti.
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(4) La progettazione dei fabbricati deve avvenire secondo
un concetto urbanistico e funzionale unitario. Nella progettazione
architettonica occorre rispettare i criteri qualitativi, con particolare
attenzione rivolta alle facciate in fregio agli spazi pubblici.
(5) I mutamenti della destinazione d’uso dei fabbricati e
delle superfici è ammessa nella misura in cui non sia alterata
la destinazione principale e non sia arrecato pregiudizio alle
condizioni di vita e di lavoro dell’ambito interessato, suscettibili
di esercitare un impatto negativo sull’assetto funzionale della
zona stessa e delle aree contermini.
Articolo 14
(Norme di progettazione urbanistica, architettonica e
paesaggistica)
Il piano di sito ammette i seguenti interventi:
– Spostamento dello scolmatore di piena del Risano e la
rispettiva regolazione;
-Riporto e consolidamento del terreno fino alle quote
prescritte, soggette alla sistemazione dello scolmatore di piena
del Risano e dei tracciati delle strutture stradali esistenti e di
quelle previste;
– Nuove costruzioni;
– Demolizioni, costruzioni sostitutive e ricostruzioni dei
fabbricati preesistenti;
– Costruzione della rete stradale, dei parcheggi, dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili;
– Realizzazione, rifacimento e manutenzione delle infrastrutture a rete;
– Sistemazione e manutenzione delle zone verdi: parche,
aiuole, pergole.
Articolo 15
(Lotti d’intervento e ubicazione dei manufatti)
(1) I lotti interessati dall’intervento sono individuati nell’apposito piano che è parte integrante del presente piano di sito.
In seguito alle verifiche degli interventi è ammessa la divisione
o la risagomatura successiva dei lotti edificatori che possono
differire da quelli rappresentati nella misura in cui l’ubicazione
e la sagoma dei manufatti subiscano delle modifiche, ferme
restando le deroghe consentite.
(2) L’ubicazione dei manufatti e di altre sistemazioni nonché impianti infrastrutturali (viabilità, infrastrutture a rete) sono
riportati negli elaborati grafici di cui all’articolo 4 del presente
decreto. Le principali dimensioni planimetriche e di altezza,
come pure gli allineamenti, sono definiti nel presente decreto.
Articolo 16
(Norme di progettazione architettonica)
Le norme generali di progettazione architettonica prevedono quanto segue:
– Le dimensioni planimetriche dei fabbricati sono comprensive delle parti aggettanti quali pensiline, tettoie, terrazzi
coperti, balconi, scale esterne, ecc.
– Nella realizzazione delle facciate dei fabbricati vanno
utilizzati materiali e dettagli di qualità.
– Particolare cura va dedicata all’articolazione interna dei
programmi, alle parti esterne degli edifici, ai volumi, agli ingressi principali ed alla sistemazione degli spazi scoperti.
– I tetti dei fabbricati possono adeguarsi alla struttura ed
alla destinazione d’uso dei medesimi, come pure alle rispettive
strutture portanti (coperture piane, a due spioventi, ad arco). All’interno delle singole zone territoriali omogenee vanno rispettate
le norme unitarie di progettazione delle strutture di copertura.
Articolo 17
(Progettazione e allineamento dei fabbricati)
(1) L’altezza massima del piano terreno non deve superare 7 m, misurata partendo dalla quota del marciapiede fino alla
quota dell’estradosso della soletta di copertura.
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(2) La quota del piano terreno si trova a 2,9 – 3,5 m
s.l.m. e non deve superare la quota della sede stradale rappresentata negli allegati grafici del PS.
(3) La quota del piano interrato corrisponde alla quota
convenzionale di +-0,00 m s.l.m.
(4) Posizionamento del fabbricato:
– L’allineamento: gli allineamenti sono rappresentati negli allegati cartografici al PSC.
– Distacchi dai confini: va garantita la sicurezza antincendio dei fabbricati, come pure le superfici necessarie
all’esecuzione delle opere di manutenzione dei singoli edifici
o cortine di edifici.
– Distacchi dai fabbricati circostanti: i distacchi sono
definiti dal posizionamento dei singoli fabbricati, stabiliti negli
allegati cartografici al PSC.
– Forma dei fabbricati: è definita in base allo sviluppo
delle linee di edificazione rappresentate negli allegati cartografici del PSC.
– Altezza di costruzione: le quote al suolo e le quote
dell’estradosso del solaio di copertura sono rappresentate
negli allegati cartografici al PS.
– I volumi delle singole unità presenti all’interno del fabbricato sono rappresentati negli allegati cartografici al PSC.
Articolo 18
(Comparti territoriali)
(1) Nella zona d’intervento è prevista la realizzazione,
all’interno dei comparti territoriali distinti, di fabbricati singoli
a destinazione non abitativa.
(2) Il comparto I occupa la parte orientale della zona
d’intervento e si estende su una superficie pari a 9,6 ha. L’agglomerato progettato si compone di tre unità edilizie a destinazione commerciale e dei servizi, direzionale e alberghiera.
Edificio a destinazione commerciale – dei servizi
– Dimensioni planimetriche: le dimensioni planimetriche
massime sono definite dalla lunghezza dei lati e dalle linee
di fabbricazione. Il corpo di fabbrica deve avere dimensioni
planimetriche non superiori a Mt. 385 x 101,0.
– Altezza di costruzione: è previsto un piano completamente interrato + due piani fuori terra. Le superfici interrate
sono destinate al garage nel quale saranno ricavati 1180 posti
macchina. L’altezza massima del fabbricato è limitata a ml.
22,70, misurata a partire dalla quota del suolo fino all’estradosso del solaio di copertura. Sul lato est del fabbricato e’
previsto un cortile di servizio munito dell’accesso per veicoli
industriali.
Edificio direzionale
– E’ situato al centro del fronte est del complesso.
– Dimensioni planimetriche: le dimensioni planimetriche
massime sono definite dalla lunghezza dei lati e dalle linee
di fabbricazione. Il corpo di fabbrica deve avere dimensioni
planimetriche non superiori a Mt. 40 x 23.
– Altezza di costruzione: l’altezza massima di costruzione prevede otto piani fuori terra. L’altezza massima del
fabbricato è limitata a ml. 31,5, misurata a partire della quota
del suolo fino all’estradosso del solaio di copertura.
Albergo d’affari
– E’ situato a nord dell’edificio direzionale. Nella cesura
tra i fabbricati si trova l’ingresso principale nel complesso
commerciale.
– Dimensioni planimetriche: le dimensioni planimetriche
massime sono definite dalla lunghezza dei lati e dalle linee di
fabbricazione. La superficie massima del piano terreno e del
primo piano è pari a Mt. 55 x 30, quella dei rimanenti piani,
invece, a Mt. 40 x 23.
– Altezza di costruzione: l’edificio si articola in tredici
piani fuori terra. L’altezza massima è limitata a ml. 46,50,
misurata a partire dalla quota del suolo fino all’estradosso del
solaio di copertura.
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Il complesso è accessibile dai quattro lati: quello ad est è
destinato ai veicoli di servizio (strada 1), mentre dai rimanenti
tre lati è previsto l’accesso delle autovetture (ospiti). Nell’area
di pertinenza saranno ricavate zone di parcheggio dove sono
previsti complessivamente 1473 posti macchina. All’interno
dell’area sono previsti ampi spazi allestiti al verde pubblico,
costituiti da viali alberati, aiuole e due parchi prospicienti i due
fabbricati più alti.
(3) Il comparto II occupa la parte sud-orientale della zona
e si estende su una superficie di 1,2 ha. L’edificato è costituito
da due fabbricati a destinazione non residenziale:
Parco tecnologico dell’Istria slovena – edificio a destinazione non residenziale
– Dimensioni planimetriche: le dimensioni planimetriche
massime sono definite dalla lunghezza dei lati e dalle linee di
fabbricazione. La superficie massima del corpo di fabbrica è
di Mt. 80 x 65.
– Altezza di costruzione: l’edificio si articola in quattro
piani fuori terra. L’altezza massima è limitata a ml. 16, misurata dalla quota del suolo fino all’estradosso del solaio di
copertura.
– L’area circostante, compreso il parcheggio, sarà allestita a verde con l’impiego di specie vegetali autoctone. I piazzali
antistanti i due ingressi nel fabbricato saranno pavimentati.
Sono inoltre previste rampe di accesso finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.
Fabbricato A: edifici a cortina continua a destinazione
non abitativa
– Dimensioni planimetriche: riconducibili ad un parallelepipedo dalla superficie massima di Mt. 70 x 16 per 5 unità
edificatorie.
– Altezza di costruzione: il fabbricato si articola in due
piani fuori terra. L’altezza massima è limitata a ml. 10, misurata
a partire dalla quota del suolo fino all’estradosso del solaio di
copertura.
All’interno dell’area di pertinenza saranno ricavati circa
130 posti macchina. L’area è allestita a verde con viali alberati
e aiuole.
(4) Il comparto III è situato nella parte meridionale della
zona d’intervento ed occupa la superficie di 1 ettaro circa. Vi
sono previsti due fabbricati a destinazione non abitativa.
Fabbricato B – edifici a cortina continua a destinazione
non abitativa
– Dimensioni planimetriche: superficie massima di Mt. 70
x 20 per 6 unità edificatorie le cui dimensioni sono evidenziate
negli allegati cartografici al PSC.
– Altezza di costruzione: il fabbricato si articola in due
piani fuori terra, fatta eccezione per un’unità per la quale è
ammessa l’altezza di tre piani fuori terra. L’altezza massima è
limitata a ml. 13,20, misurata a partire dalla quota del suolo fino
all’estradosso del solaio di copertura.
Fabbricato C – edifici a cortina continua a destinazione
non abitativa
– Dimensioni planimetriche: superficie massima di Mt. 70
x 20 per 7 unità edificatorie.
– Altezza di costruzione: il fabbricato si articola in due
piani fuori terra. L’altezza massima è limitata a ml. 10, misurata
a partire dalla quota del suolo fino all’estradosso del solaio di
copertura.
Il fabbricato è accessibile dalla strada che scorre ad est
della zona. All’interno dell’area di pertinenza saranno ricavati
circa 94 posti macchina. E’ previsto l’allestimento a verde degli
spazi scoperti.
(5) Il comparto IV è situato nella parte sud – ovest della
zona e si estende su 1,6 ettari. Vi è prevista l’edificazione di un
fabbricato non residenziale di maggiori dimensioni.
Fabbricato D – edifici a cortina continua a destinazione
non abitativa
– Dimensioni planimetriche: superficie massima di Mt.
150 x 30 per 10 unità edificatorie.
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– Altezza di costruzione: il fabbricato si articola in tre piani
fuori terra. L’altezza massima è limitata a ml. 14, misurata a
partire dalla quota del suolo fino all’estradosso del solaio di
copertura.
– Il fabbricato è accessibile dalla strada di servizio che
scorre a nord della zona. All’interno dell’area di pertinenza
saranno ricavati circa 120 posti macchina. E’ previsto l’allestimento a verde degli spazi scoperti.
(6) Il comparto V è situato nella parte nord – occidentale
della zona d’intervento.
– All’interno del comparto sono previsti due fabbricati a
destinazione non residenziale di maggiori dimensioni il cui posizionamento è evidenziato negli allegati cartografici al PSC.
Il fabbricato E – edifici a cortina continua a destinazione
non abitativa
– Dimensioni planimetriche: le dimensioni planimetriche
massime sono definite dalla lunghezza dei lati e dalle linee di
fabbricazione. La superficie massima del corpo di fabbrica è di
Mt. 100 x 15, per 7 unità edificatorie.
– Altezza di costruzione: il fabbricato si articola in due
piani fuori terra. L’altezza massima è limitata a ml. 13, misurata
a partire dalla quota del suolo fino all’estradosso del solaio di
copertura.
Il fabbricato F – edifici a cortina continua a destinazione
non abitativa
– Dimensioni planimetriche: le dimensioni planimetriche
massime sono definite dalla lunghezza dei lati e dalle linee di
fabbricazione. La superficie massima del corpo di fabbrica è di
Mt. 120 x 35, per 8 unità edificatorie.
– Altezza di costruzione: il fabbricato si articola in due
piani fuori terra. L’altezza massima è limitata a ml. 13, misurata
a partire dalla quota del suolo fino all’estradosso del solaio di
copertura.
(7) Il comparto VI
– Sono ammesse ricostruzioni, ampliamenti e sopralzi
dell’edificato esistente. E’ ammesso altresì il mutamento della
destinazione d’uso dei manufatti ed il rispettivo raggruppamento nel rispetto della linea di fabbricazione ovvero di trasformazione. A tale riguardo vanno osservate le proporzioni
e le articolazioni dei fabbricati principali ricavando gli spazi
necessari alla manutenzione dei medesimi nelle rispettive aree
di pertinenza.
– In caso di aumento delle dimensioni planimetriche dei
fabbricati preesistente vanno garantite le necessarie aree di
servizio e di parcheggio da ricavarsi entro il perimetro del lotto
edificabile interessato.
Articolo 19
(Verde pubblico attrezzato)
(1) La progettazione delle aree destinate a verde pubblico
attrezzato deve avvenire nel rispetto:
– Delle condizioni orografiche;
– Del tessuto edificato in ordine alla formazione di vie;
– Della messa a dimora delle alberature lungo la viabilità
primaria e accanto ai percorsi pedonali;
– Piantumazione delle alberature o pergole per l’ombreggiamento degli atri e parcheggi.
(2) L’allestimento del verde deve avvenire con l’impiego
delle specie vegetali mediterranee da individuarsi nel rispettivo
piano che è parte integrante del progetto finalizzato al rilascio
della concessione edilizia. La viabilità, le opere d’urbanizzazione e le rispettive attrezzature vanno progettate ed eseguite
in maniera da consentire l’impianto di viali alberati, previsti nel
presente piano di sito. Le aiuole, allestite lungo la pista ciclabile
ed il percorso pedonale, devono essere larghe almeno 2 m.
Articolo 20
(Sistemazione degli spazi all’aperto)
La progettazione e l’attuazione delle sistemazioni degli
esterni devono avvenire con l’impiego di materiali e dettagli
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di qualità. Ad eccezione delle superfici adibite al traffico (parcheggi, marciapiedi), la pavimentazione di tutte le superfici
di calpestio deve avvenire con materiali naturali o simili, di
struttura affine.
Articolo 21
(Recupero dei materiali di risulta)
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Articolo 25
(Superfici pedonali e ciclabili)
Lungo le strade è prevista la sistemazione dei marciapiedi
e delle piste ciclabili (ad eccezione della strada 1b). Tutti i percorsi pedonali principali e le aree di parcheggio devono essere
esenti da barriere architettoniche ed accessibili ai disabili.

Nella zona d’intervento è previsto il recupero dei materiali
di risulta per portare il livello del terreno alla quota da 2,0 a 3,5
m s.l.m.

VIII. NORME PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
INFRASTRUTTURALI

VII. VIABILITA’

(Recepimento delle linee guida e delle norme progettuali)

Articolo 26

Articolo 22
(Traffico motorizzato)
(1) La zona d’intervento è collegata al sistema viario attraverso le strade tangenziali preesistenti e di nuova costruzione:
strada a scorrimento veloce Škofije – Capodistria, raccordo di
Bertocchi, raccordo di Ancarano e quello di Srmin.
(2) Il sistema viario della zona d’intervento poggia su cinque strutture stradali, e precisamente: strada »1«, »2«, »A«,
»B« e »1b«, collegate alla rete stradale esistente o di nuova
realizzazione attraverso rispettivi raccordi. Le strade A e B sono
progettate in maniera da collegarsi all’area circostante.
(3) La zona d’intervento si collega direttamente ai previsti
raccordi di Bertocchi e Srmin. L’ingresso principale nella zona
è costituito dall’allacciamento della strada 2 al raccordo di Bertocchi, all’altezza del km 0+664.
(4) Oltre a quello sopraindicato, è previsto anche l’allacciamento al raccordo di Bertocchi, da realizzarsi all’altezza del
km 0+857 (strada 1) e l’allacciamento della strada 2 al raccordo
di Srmin.
(5) Tutte le strade a due corsie sono larghe 6 m e munite
di marciapiede rialzato, ad ambo i lati, dalla larghezza di 2
m. La strada 2 ha una corsia aggiuntiva per svolta a sinistra,
larga 3 m, e la pista ciclabile su ambo i lati, larga 2 m. Lungo
la strada 1b è previsto il marciapiede su un solo lato, senza la
pista ciclabile.
Articolo 23
(Collegamento con l’area circostante)
(1) Le comunicazioni con l’area circostante devono essere armonizzate a livello della documentazione progettuale.
(2) Prima del rilascio della concessione edilizia va richiesto il nullaosta della DARS d.d.
Articolo 24
(Traffico stazionario)
(1) In assenza di parcheggi pubblici è necessario garantire almeno:
– 1 posto macchina per 30 m2 di superficie lorda destinata
ad attività direzionali o commerciali,
– 1 posto macchina per 60 m2 di superficie lorda dei centri
commerciali,
– 1 posto macchina per 120 m2 di superficie lorda dei
magazzini di stoccaggio o di impianti produttivi,
– 3 posti macchina per vano d’affari,
– 1 posto macchina per ogni 2 posti a sedere nell’esercizio di ristorazione;
– 1 posto macchina per camera d’albergo o appartamento,
(2) Nei comparti II, III, IV, V è prevista la costruzione di
parcheggi pubblici.
(3) Gli utenti dei fabbricati preesistenti situati all’interno
del comparto VII devono ricavare le superfici destinate al traffico stazionario nell’ambito del rispettivo lotto edificabile.

Nella progettazione ed esecuzione degli interventi nell’ambito della zona contemplata dal piano di sito in oggetto
vanno recepite le direttrici per la progettazione di tali interventi, le quali sono parte integrante del suddetto piano di sito.
Articolo 27
(Rete fognaria)
(1) È prevista la costruzione della rete fognaria in un
sistema separato, allacciato all’esistente collettore Bertocchi
– Depuratore centrale che attraversa la zona d’intervento. Le
condotte fognarie esistenti lungo la strada “2” saranno collegate attraverso l’impianto di pompaggio previsto, al collettore
Bertocchi – Depuratore centrale.
(2) Alla condotta fognaria posta nel sedime della strada
1b sarà collegata (previa verifica del possibile attraversamento dello scolmatore di piena del Risano nonché dell’effettiva
quota e localizzazione del fosso di scolo sotto la strada costiera presso Bertocchi) la condotta prevista nel progetto di
massima (aggiornamento) del sistema fognario a servizio del
comune di Capodistria.
(3) Nei luoghi attraversati da condotte fognarie e meteoriche non è consentito l’impianto di arbusti e alberature che
vanno messi a dimora alla distanza minima orizzontale pari a
m 2,0 dall’asse delle condotte, ovvero di piante con sistema
radicale molto sviluppato.
(4) Previo inizio dei lavori e al completamento dei medesimi, il committente del singolo fabbricato ha l’obbligo di
provvedere alla verifica, per mezzo del telecontrollo della
funzionalità del tratto interessato del collettore fognario, e di
eseguire la prova di impermeabilità della condotta.
Articolo 28
(Smaltimento delle acque meteoriche)
(1) Nella zona d’intervento, il previsto livello del terreno
si trova tra la quota +2,50 e +4.00 m s.l.m., il chè garantisce
la sicurezza da inondazioni consentendo lo smaltimento per
gravità delle acque di pioggia. Queste ultime sono convogliate
negli appositi canali, collegati ai corpi ricettori naturali. Dall’area orientale dell’edificato (delimitata dalla strada “1” e dallo
spostato scolmatore di piena del Risano), l’acqua piovana
defluisce nello scolmatore di piena del Risano attraverso due
fossi di guardia.
(2) Dall’edificato situato tra il raccordo di Ancarano, il
raccordo di Bertocchi, l’area presso la strada “2” e la strada A,
le acque meteoriche sono convogliate nell’esistente fossato,
destinato a smaltire l’acqua proveniente dalla zona attorno al
raccordo di Bertocchi. L’attuale fognatura meteorica a servizio
della zona presso la strada “2” sarà collegata al collettore
delle acque di pioggia presso la strada “B”.
(3) L’esecuzione degli interventi previsti non deve pregiudicare le esistenti condizioni di deflusso delle acque piovane. Nella progettazione delle fognature meteoriche va tenuto
conto dell’evenutalità di superamento della soglia massima
del livello d’acqua nei canali, dovuto alla fluttuazione del
livello dell’acqua nelle condotte di smaltimento a causa delle
maree.
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Articolo 29

Articolo 32

(Rete di distribuzione dell’energia elettrica)

(Rete di distribuzione del gas)

(1) La zona d’intervento sarà servita da 5 nuove cabine
di trasformazione, collegate alla rete a 20 kV. Le cabine di
trasformazione possono essere prefabbricate, a vista oppure
installate all’interno dei fabbricati (al piano terreno, nei punti
direttamente accessibili dall’esterno). La cabina di trasformazione deve essere accessibile anche agli autocarri con gru,
dalla massa complessiva di 20t.
(2) È necessario costruire la rete alimentata in media
tensione a 20 kV, collegata con la CT primaria di Dekani.
(dalla CT di Dekani fino alla zona del Bivio esiste già una rete
canalizzata). Va inoltre prevista la realizzazione del collegamento a 20 kV con la CT di Capodistria, posta nel sedime del
progettato raccordo di Ancarano, do območja Bivja je kabelska kanalizacija že zgrajena).
(3) I tratti di rete spostati e quelli di nuova realizzazione
richiedono l’adeguamento dei tracciati dei cavi ad alta e a
bassa tensione, finalizzato all’ottimizzazione della realizzazione dei cavidotti. I tracciati delle nuove linee vanno adattati alle rimanenti opere infrastrutturali rispettando i distacchi
prescritti. Vanno inoltre osservate le distanze della suddetta
rete dai singoli fabbricati. La nuova rete di AT va costruita per
la tensione nominale di 20 kV. Occorre prevedere gli spostamenti o modifiche alla rete esistente, dettati dalla presenza di
nuove costruzioni, ma anche il risanamento dei tratti ritenuti
inadeguati per motivi di usura, portata esecuzione tecnica o
esigenze urbanistiche.
(4) L’intera zona d’intervento sarà dotata dell’impianto di
illuminazione pubblica, posto lungo le strutture stradali.

(1) Per la distribuzione del gas è prevista la realizzazione
dell’apposita rete, allacciata all’impianto di stoccaggio della
“Istrabenz plini”, situato nell’area limitrofa. Ciascun impianto di
distribuzione deve essere realizzato in maniera da consentire
il successivo passaggio al gas metano.
(2) Il gasdotto deve scorrere nel sedime dei marciapiedi
ovvero fuori dei corpi stradali (superfici allestite a verde).
(3) Nei progetti ossia nella documentazione tecnica deve
essere recepita la vigente normativa riferita alla tecnica del gas.
Nella progettazione o predisposizione della documentazione
tecnica va tenuto conto della legislazione e degli standard in
materia degli attraversamenti e dei distacchi dalle rimanenti
opere d’urbanizzazione. Vanno inoltre previste le misure necessarie per consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione del gasdotto e la rispettiva sicurezza in fase di esercizio.

Articolo 30
(Rete idrica)
(1) Si prevede la costruzione, il rifacimento ed il potenziamento della rete idrica, in conformità delle condizioni
poste dal gestore. Per garantire la continuità di erogazione
dell’acqua potabile ed antincendio dall’acquedotto del Risano
sarà necessario realizzare le seguenti opere: costruzione,
nell’ambito della zona d’intervento, della rete di distribuzione
dell’acqua e dei rispettivi impianti, costruzione delle condotte
poste nel sedime dei raccordi stradali progettati, costruzione
del serbatoio di Bertocchi e dell’adduttrice di collegamento.
(2) Il previsto rifornimento idrico dal sistema di distribuzione pubblico non garantisce il rispetto della vigente normativa in materia di quantità sufficienti dell’acqua potabile
ed antincendio per il progettato edificio direzionale e per l’albergo d’affari, entrambi situati nel comparto I. Le necessarie
soluzioni vanno quindi affrontate separatamente, nell’ambito
della documentazione progettuale di entrambi i fabbricati
sopramenzionati.
Articolo 31

Articolo 33
(Raccolta dei rifiuti)
(1) I rifiuti sono smaltiti nella discarica comunale. Gli spazi
destinati alla sistemazione dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti vanno opportunamente progettati, rinverditi
e protetti da agenti atmosferici e devono figurare nei piani
attuattivi.
(2) I punti di raccolta e le isole ecologiche devono essere
conformi al Decreto comunale sullo smaltimento dei rifiuti. Le
strade di accesso e di servizio vanno progettate in maniera da
consentire un asporto agevolato.
(3) Chi produce rifiuti non assimilabili ai RSU, che non
possono essere conferiti nei cassonetti destinati, ha l’obbligo
di rivolgersi ad un’azienda autorizzata stipulando con essa il
contratto per la raccolta di tali rifiuti
Articolo 34
(Spostamento del canale scolmatore)
(1) Nel tratto che va dall’attraversamento dell’attuale strada Bertocchi – Ancarano, fino all’attraversamento del ponte
ferroviario Divača – Capodistria, è previsto lo spostamento
del canale scolmatore del Risano. A tale fine si procederà alla
risagomatura dell’alveo del canale, a profilo trapezio, con il
fondo largo 3 m e l’inclinazione delle sponde 1:1,5. All’altezza
di m 1,6 dal fondo, è prevista una berma intermedia larga 3 m.
L’innalzamento del terreno sopra il livello di massima piena si
otterrà con la realizzazione di un terrapieno.
(2) Nel tratto in questione, il nuovo tracciato del canale
scolmatore sarà distante 12,75 m dai binari ferroviari.
(3) A causa degli interventi pianificati ed in seguito allo
spostamento del canale scolmatore del Risano, occorre prevedere une nuove fonti di apporto dell’acqua (costruzione di un
impianto di prelievo e del fossato lungo circa 80 m) nel sistema
dei canali di irrigazione situati a nord della zona d’intervento.

(Rete telefonica)
(1) In concomitanza con la realizzazione delle opere
d’urbanizzazione è prevista la costruzione della nuova canalizzazione portacavi che consentirà l’allacciamento dei fabbricati pianificati al sistema delle telecomunicazioni. La rispettiva
rete sarà collegata con la centrale telefonica situata nello
stabilimento della Istragas.
(2) Costruendo la canalizzazione portacavi da Bertocchi,
lungo il marciapiede del raccordo di Bertocchi fino al raccordo
di Ancarano, e dall’intersezione presso Val Stagnon, lungo il
marciapiede della strada “2”, fino al ponte di attraversamento
della ferrovia, con diramazioni verso la centrale telefonica,
come pure nel sedime del marciapiede della strada “B” con
allacciamenti alle diramazioni delle strade »1« e »1b«, sarà
possibile prevedere la possibilità di collegamento con il centro
delle telecomunicazioni di Capodistria.

IX. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELL’AMBIENTE, DEI
BENI NATURALISTICI E DEL PATRIMONIO CULTURALE,
USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI
Articolo 35
In tutte le fasi (progettazione, costruzione e messa in opera) occorre rispettare ed attuare i provvedimenti mitigatori individuati nella Valutazione dell’impatto ambientale riferita al centro
commerciale e direzionale nella zona artigianale – industriale e
di sviluppo di Sermin; Imos Geateh, d.o.o., marzo 2006.
Articolo 36
(Protezione da inquinamento acustico)
(1) 	 Nella fase di progettazione, costruzione e messa in
opera dei fabbricati, i progettisti, gli esecutori ed i committenti
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devono rispettare le disposizioni in materia dei livelli ammissibili
di inquinamento acustico, previsti per tali zone. Con l’adozione
di misure antirumore occorre garantire la protezione dell’ambiente lavorativo e residenziale. Per la destinazione prevista
negli strumenti urbanistici del comune, la zonizzazione acustica
colloca la zona d’intervento nel IV ambito territoriale di tutela da
rumore.
(2) Durante i lavori di costruzione vanno adottati i seguenti provvedimenti di protezione da rumore:
– L’esecuzione dei lavori è consentita nelle ore del giorno, tra le 6 e le 18, evitando, nella misura del possibile, i lavori
tra le 18 e le 22 e durante la notte, tra le 22 e le 6;
– Vanno impiegate attrezzature e macchine edili, costruite ai sensi degli standard riferiti all’emissione di rumore;
– Occorre spegnere i motori nei casi di pause apprezzabili ed arresto degli attrezzi lavorativi nel caso di funzionamento a vuoto;
– Le vie di accesso al cantiere e le eventuali discariche
provvisorie dei materiali prodotti/ottenuti devono essere distanti dalle aree residenziali;
– Nella scelta e nella localizzazione delle macchine e
degli attrezzi ad alta emissione acustica occorre tenere conto
anche della presenza di ricettori sensibili per ridurre al massimo l’inquinamento da rumore;
– In caso di superamento delle soglie ammesse, vanno
attuati interventi di mitigazione attivi e passivi (creazione
di barriere provvisorie antirumore al perimetro dell’area di
cantiere).
(3) Durante i lavori vanno adottate le seguenti misure:
– Le macchine e le attrezzature vanno sistemate in spazi
chiusi ogniqualvolta ciò sia possibile, e le eventuali aperture
orientate nella direzione dell’area priva di ricettori sensibili;
– Nel caso in cui ciò non sia possibile, va effettuata una
selezione preventiva delle macchine e delle attrezzature e
vanno adottati provvedimenti che ne garantiscano un miglioramento prestazionale (con possibile installazione di barriere
antirumore);
– Durante le ore serali e notturne va limitati al massimo
l’utilizzo di macchine ed attrezzature che costituiscono fonte
di rumore.
(4) Il monitoraggio ambientale in termini di inquinamento
acustico va effettuato nel rispetto del “Regolamento sui rilevamenti iniziali e sul monitoraggio delle fonti di inquinamento
e la rispettiva applicazione, Gazz. uff. della RS, n. 70/1996
e 45/02”.
(5) L’obbligo di intraprendere azioni di mitigazione incombe sui committenti dei manufatti pianificati.
(6) Il gestore delle strade da realizzarsi nell’ambito dei
collegamenti del porto di Capodistria all’infrastruttura autostradale non prevede misure addizionali di protezione da
rumore della zona contemplata dal PSC, come neppure misure a protezione da altro impatto ambientale connesso all’esercizio delle succitate strade, rispetto a quelle già attuate
o progettate.
(7) In sede di progettazione delle sistemazioni delle aree
limitrofe delle strade in questione va recepita l’Ordinanza sulla
valutazione e mitigazione del rumore nell’ambiente esterno
(GU della RS, n. 121/04), l’Ordinanza sui valori limite di emissione acustica (GU della RS, n. 105/05) ed il Regolamento
sull’insonorizzazione degli edifici (GU della RS, n. 14/99).
Articolo 37
(difesa del suolo e delle risorse idriche)
(1) Le superfici adibite al traffico devono essere ricoperte
da uno strato impermeabile agli oli, con il drenaggio delle
acque di dilavamento nell’apposito sistema fognario. Le acque reflue ed assimilabili non possono essere immesse nelle
fognature meteoriche. La rete fognaria deve essere realizzata

Št.

139 / 29. 12. 2006 /

Stran

16263

con condotte impermeabili. Le acque provenienti dai tetti vanno scaricate nei collettori di scatico.
(2) Le acque di dilavamento provenienti dalle superfici
asfaltate e pavimentate vanno smaltite attraverso disoleatori
e degrassatori. I depositi di combustibile e dei derivati del
petrolio devono essere costruiti in modo da impedire il riversamento di tali sostanze nella rete fognaria o nel sottosuolo.
Va altrsì predisposto un piano d’intervento in caso di disastro
ecologico.
(3) Nelle condotte per lo smaltimento delle acque piovane è ammesso immettere solamente l’acqua meteorica pulita,
come previsto nell’Ordinanza sull’emissione delle sostanze
e del calore durante lo smaltimento delle acque reflue nella
rete fognaria pubblica e nell’Ordinanza sull’emissione delle
sostanze durante lo smaltimento delle acque di dilavamento
delle strade pubbliche (GU della RS, n. 47/05).
(4) Durante i lavori di costruzione è d’obbligo adottare
tutte le misure precauzionali necessarie per prevenire l’inquinamento ambientale e idrico causato dallo sversamento
di combustibili, lubrificanti, oli ed altre sostanze nocive nel
suolo e nei corpi idrici.
(5) 	Vista la presenza di un ambiente sensibile come
quello di Val Stagnon, si fa l’obbligo al committente di provvedere al monitoraggio costante dello stato ambientale durante
la fase di esercizio della zona di Srmin. In fase iniziale occorre
eseguire i prelievi per determinare la qualità dell’acqua nello
scolmatore Ara, nel quale occorre altresì garantire un monitoraggio decennale della diversità biotica.
(6) Tutti gli interventi nella zona oggetto del piano di sito
sono subordinati al rilascio del nulla osta da parte dell’ente
competente per la difesa delle acque.
Articolo 38
(Protezione dell’aria)
(1) I provvedimenti da adottare al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico durante i lavori edili devono essere finalizzati a prevenire lo spargimento incontrollato delle polveri
dal cantiere e dai mezzi di trasporto. Il provvedimento richiede
la pulizia dei veicoli in uscita dal cantiere e umidificazione
dell’area cantieristica scoperta e non pavimentata, oltre che
dei depositi di materiale all’aperto (depositi provvisori) in
condizioni di tempo secco e ventoso. Vanno rispettate le prescrizioni in termini di emissioni prodotte dalle macchine edili
e dai mezzi di trasporto; si richiede l’impiego di macchinari e
mezzi di trasporto tecnicamente efficienti e la rispettiva manutenzione regolare.
(2) I provvedimenti intesi a prevenire l’innalzamento della polvere durante i lavori, devono essere specificati nel piano
di organizzazione del cantiere in quanto parte integrante del
progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia. I
provvedimenti da adottarsi durante i lavori sono carico dell’esecutore dei medesimi, il quale deve garantire che nelle
zone attigue al cantiere la quantità delle polveri nell’aria non
superino le soglie consentite.
Articolo 39
(Tutela dei beni naturalistici)
(1) Nella zona d’intervento si trova il canale scolmatore
sinistro del fiume Risano, che è ritenuto bene naturalistico per
il quale si applicano i vincoli di tutela dei monumenti naturali
ideologici. Data la prossimità di Val Stagnon, vanno recepite
le disposizioni della Legge sulla riserva naturale di Val Stagnon (GU della RS n. 20/98) e del Decreto sulla tutela e sullo
sviluppo della riserva naturale di Val Stagnon (GU della RS
n. 31/99). Al momento della redazione della proposta finale
si richiede quindi il rilascio di una valutazione scritta circa il
rispetto degli indirizzi di tutela dei beni ambientali.
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(2) Durante i lavori di costruzione vanno attuati i seguenti provvedimenti:
– Per scongiurare l’impatto negativo sul sito di Natura
2000 e sulla Riserva naturale di Val Stagnon, i lavori preparatori e di costruzione suscettibili di interferire con le zone
ricoperte di canneti non potranno svolgersi nel periodo di
nidificazione degli uccelli, ossia dall’inizio di marzo fino alla
fine di giugno. L’attuazione di tale provvedimento è affidata
al committente ed all’esecutore dei lavori edili.
– L’acqua del fiume Ara va convogliata come previsto
nel piano regolatore della Riserva naturale Val Stagnon.
L’attuazione di tale provvedimento è affidata al committente
ed all’esecutore dei lavori edili.
– Lo spostamento di Ara va eseguito nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il consolidamento del fondo dell’alveo va
eseguito con l’impiego di materiali naturali (non è consentita
la cementazione!), così come per il ripristino delle condizioni
di stabilità delle sponde. Il succitato provvedimento preserverà la biodiversità. L’azione di mitigazione va prevista nel
progetto ed attuata durante l’esecuzione dell’intervento, a
cura del committente e dell’esecutore dei lavori edili. Il monitoraggio sarà affidato all’Istituto nazionale per la pesca.
– Nel periodo di riproduzione della maggioranza delle
specie ittiche (da maggio ad agosto) non vanno effettuati
lavori edili che provocano un incremento delle quantità di
materiale in sospensione. Il conseguente intorbidamento
dell’acqua nel Val Stagnon va limitato adottando tecniche
lavorative volte a non agitare il fondale del fiume.
– Nei siti di Natura 2000, aree protette e zone caratterizzate da beni naturalistici non è consentito depositare
rifiuti.
– Durante l’esecuzione dei lavori va garantito l’apposto
costante d’acqua nel Val Stagnon.
– Le attrezzature e le macchine devono essere tecnicamente ineccepibili, costruite nel rispetto delle norme in materia di emissioni sonore e dei gas di scarico. La manutenzione
ordinaria delle medesime deve avvenire fuori della zona d’intervento, nelle officine adeguatamente attrezzate. Occorre
altresì compiere una selezione di macchine ed attrezzature
prediligendo quelle meno rumorose. La segnalazione acustica è ammessa solo nei casi in cui le condizioni ambientali o
del traffico lo richiedono. Nel caso di funzionamento a vuoto,
i motori delle macchine vanno spenti.
– In caso di riversamento di sostanze inquinanti provenienti da macchine da lavoro, occorre procedere a tempestiva bonifica del sito interessato. Nel cantiere va allestito
un luogo debitamente attrezzato per il deposito di sostanze
pericolose, munito di un sistema di contenimento ad evitarne la propagazione nell’ambiente. Tale deposito va inoltre
protetto da agenti atmosferici. L’accesso al medesimo deve
essere consentito solamente al personale autorizzato. Le
sostanze pericolose ovvero i prodotti chimici devono essere
custoditi in imballaggi originali.
– Eventuali rifiuti pericolosi prodotti in seguito ad interventi di manutenzione delle macchine edili, oppure conseguenti ad eventi fortuiti, vanno affidati ad imprese di gestori
autorizzati, mentre i rispettivi trasporti devono avvenire nel
rispetto delle misure precauzionali per evitare contaminazioni.
(3) In fase di esercizio del centro commerciale e direzionale si propone un provvedimento a carattere permanente:
– Realizzazione, nell’area dell’alveo spostato del fiume
Ara, di una parete di nidificazione del Martin pescatore (Alcedo atthis), dalla lunghezza di 20 m. L’ubicazione esatta e
la sistemazione della parete, devono rispettare le indicazioni
dei gestori della Riserva naturale di Val Stagnon. Nel resto
dell’area interessata dal suddetto alveo, fino all’orlo superiore del terrapieno, deve essere consentita la ricolonizzazione
dei canneti. L’attuazione di tale provvedimento è affidata al
committente ed all’esecutore dei lavori edili. Il monitoraggio
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va effettuato nell’ambito degli interventi di manutenzione
della Riserva naturale di Val Stagnon.
(4) In fase di esercizio del centro commerciale e direzionale vanno osservati i seguenti provvedimenti a carattere
permanente:
– Costruzione di un sottopassaggio a secco largo ≥ 2
m, che permetta il transito in sicurezza di animali selvatici
consentendone la migrazione. L’azione di mitigazione va
prevista nel progetto ed attuata durante i lavori di costruzione. L’attuazione di tale provvedimento è affidata al committente ed all’esecutore dei lavori edili. Il provvedimento
sarà ritenuto efficace se non si verificheranno investimenti
di animali.
– L’impianto di vegetazione legnosa fungerà da separazione visuale ed in parte, anche da protezione antirumore,
della zona d’intervento e del nuovo alveo del fiume Ara (impianto lungo il terrapieno e dietro il medesimo), come pure
della Riserva naturale di Val Stagnon. Si consiglia una combinazione di arbusti sempreverdi autoctoni e alberi caduchi ad
alto fusto, in grado di offrire rifugio e cibo agli uccelli anche in
periodo invernale. In fase di esercizio del centro di cui sopra,
va provveduto alla manutenzione regolare delle superfici
evitando il proliferare di specie non autoctone (in particolare
della Robina pseudoacacia). L’attuazione del provvedimento
è affidata al committente ed all’esecutore dei lavori.
– È necessario installare una recinzione di protezione
(reti, elementi in calcestruzzo a L, ecc.) ad evitare il transito
di anfibi, provenienti dalla palude d’acqua dolce nei pressi
della stazione ferroviaria merci Srmin, indirizzandoli verso i
siti di riproduzione a terra. L’attuazione del provvedimento è
affidata al progettista ed al committente.
– Nei tre anni successivi all’esecuzione dell’intervento
pianificato va eseguito il monitoraggio del ripopolamento da
parte degli uccelli nidificatori dell’area del fiume Ara. Al monitoraggio provvede il committente. La vigilanza sull’attuazione
del provvedimento è affidata all’Istituto nazionale per la tutela
dei beni naturalistici.
– Il monitoraggio delle migrazioni degli anfibi attraverso
le strade, è attuato da un biologo due volte l’anno durante la
stagione vegetativa, per almeno tre anni successivi all’ultimazione dell’intervento. In caso di rilevamento di nuovi siti di
attraversamento vanno previsti provvedimenti aggiuntivi.
Articolo 40
(Tutela del patrimonio culturale)
(1) Durante i lavori, va istituita la sorveglianza archeologica nell’intera zona d’intervento, con la redazione della
rispettiva documentazione. In caso di importanti rinvenimenti
archeologici vanno recepite le disposizioni della Legge sulla tutela del patrimonio culturale (Gazz. uff. della RS, n.
7/99).
(2) Nelle aree dove saranno rilevate anomalie lungo
i profili georadar, saranno realizzate delle sonde archeologiche, è ciò previo avvio di movimentazione terra o di
costruzione.
(3) I costi di rilevamento archeologico, di compilazione
della documentazione riferita ai rinvenimenti archeologici e
di protezione dei medesimi, sono a carico del committente,
in ossequio all’articolo 59 della Legge sulla tutela del patrimonio culturale.
(4) Per qualsiasi intervento nei terreni di cui sopra, il
committente deve richiedere ed ottenere il nullaosta dell’Istituto per la tutela del patrimonio culturale della Slovenia, Sede
regionale di Pirano, da rilasciarsi a rilevamenti archeologici
ultimati.
(5) Almeno 10 giorni precedenti l’avvio dei lavori occorre
informarne l’organizzazione competente per la tutela dei beni
culturali (ZRSVKD OE Piran) consentendo ai suoi addetti di
seguire le operazioni di movimento terra e di costruzione ai
fini di rinvenimento e salvaguardia dei beni culturali.
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X. SOLUZIONI E MISURE DI PROTEZIONE DA CALAMITA’
NATURALI E DA ALTRE EMERGENZE
Articolo 41
(Norme di sicurezza antincendio)
(1) Nella fase di predisposizione del PSC vanno recepite
le disposizioni dell’articolo 22 della Legge sulle norme di sicurezza antincendio (Gazzetta uff. della RS, n. 71/93, 87/01) ed
osservate le misure tecnico costruttive in grado di garantire le
condizioni di evacuazione in sicurezza delle persone e delle
cose (dimensionamento, disposizione e numero idoneo dei
percorsi di evacuazione, gli accessi ai medesimi ed altri provvedimenti volti ad assicurare l’evacuazione in sicurezza delle
persone e delle cose dai fabbricati). Devono essere rispettati
i necessari distacchi tra i fabbricati (separazione antincendio
tale da limitare la propagazione del fuoco in caso di incendio)
ed assicurate le superfici destinate alla manovra dei mezzi dei
vigili del fuoco, come dall’analisi della sicurezza antincendio
che è parte integrante del presente PSC.
(2) L’acqua antincendio sarà assicurata dalla rete idrica
oppure da altre fonti, previo collaudo tecnico dei fabbricati.
(3) Nella fase di progettazione vanno considerati i rischi
di incendio connessi al pericolo di incendio dovuto all’utilizzo
di sostanze infiammabili e processi tecnologici a elevato rischio di incendio, al rischio di propagazione dell’incendio tra le
singole zone d’insediamento (per le notevoli distanze questo è
un rischio remoto che non influisce sulla costruzione dei vari
impianti), come pure gli accessi necessari ai veicoli di pronto
intervento e le superfici di evacuazione.
(4) Nel corso dell’elaborazione della documentazione
progettuale, finalizzata al rilascio della concessione edilizia, il
committente ha l’obbligo di richiedere all’Ispettorato nazionale
alla protezione da calamità naturali e da altre emergenze il
rilascio delle relative direttrici e del nulla osta alle soluzioni
progettuali.
Articolo 42
(Protezione da calamità naturali)
Ai fini della protezione da inondazioni, i fabbricati devono
essere costruiti alla quota minima di +2,50 m dal suolo. Per le
aree di parcheggio sono ammesse quote inferiori, con l’obbligo, tuttavia, di individuazione nella documentazione progettuale delle conseguenze e dei provvedimenti mitigatori.
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si tratti di adeguamenti al terreno, oppure se nella fase di
predisposizione della documentazione progettuale o di costruzione si individuino soluzioni architettoniche, di viabilità,
di rinverdimento o di tutela ambientale più appropriate, fermo
restando il rispetto della vigente normativa in materia. Ai fini
di miglioramento delle opere infrastrutturali sono ammesse,
alle medesime condizioni, costruzioni aggiuntive di reti ed
impianti sotterranei.
(2) Nell’ambito dei singoli fabbricati, disposti nella zona
d’intervento, è ammessa la realizzazione di un numero maggiore di unità interne fermo restando il rispetto delle dimensioni planovolumetriche massime consentite.
(3) Sono ammesse deroghe conseguenti all’armonizzazione dei progetti di viabilità e delle aree di parcheggio
nelle zone di contatto, oggetto di altri strumenti urbanistici
attuativi.
(4) Gli spazi all’aperto nell’ambito dei singoli comparti
edificatori possono essere risistemati in
funzione delle singole necessità e rispetto a quanto
previsto negli allegati grafici.
(5) In conformità alle condizioni generali sono ammesse
deroghe alle dimensioni planimetriche interne ai fabbricati,
rappresentati negli elaborati grafici. All’interno delle quote planimetriche ed altimetriche dei corpi di fabbrica sono possibili
altresì articolazioni e trasformazioni in direzione verticale ed
orizzontale. Attigui agli esercizi di ristorazione si possono sistemare terrazzi esterni (pensiline) che superino le dimensioni
planimetriche originarie, a condizione, tuttavia, che rientrino
nel progetto architettonico riferito alle facciate ed all’assetto
esterno.
XIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 46
(Cessazione di validità degli strumenti urbanistici territoriali)
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia, relativamente alla zona interessata
dal presente piano di sito, le disposizioni contenute nelle
norme tecniche di attuazione nel Comune di Capodistria
(Bollettino uff. n. 19/88, 7/01, 24/01 e la Gazz. uff. della
RS, n. 49/05).
Articolo 47

Articolo 43

(accesso ai dati)

(Tutela della salute)
Riguardo i progetti degli impianti soggetti al controllo
dell’Ispettorato nazionale alla sanità, si richiede il rilascio delle
apposite autorizzazioni.

Il piano di sito comunale riferito alla “Zona artigianale
– industriale e di sviluppo Sermin” è depositato a libera visione del pubblico presso l’ufficio competente del Comune città
di Capodistria.

XI. COSTRUZIONE PER LOTTI

(controllo sull’attuazione)

Articolo 44
(1) E’ ammessa l’attuazione degli interventi per fasi che
devono sottostare una successione logica tale da consentire
la continuità funzionale delle attività esistenti. Ciascun lotto
completato della singola fase deve costituire un comparto
realizzativo circoscritto, dotato delle infrastrutture a rete, delle
sistemazioni degli esterni e del numero appropriato di parcheggi, e non deve pregiudicare l’esecuzione di altre opere
previste nel piano di sito.

Il controllo sull’attuazione del presente decreto è esercitato dall’Ispettorato nazionale all’ambiente ed al territorio
presso il Ministero per l’ambiente ed il territorio, Sede operativa di Capodistria.

Articolo 48

XII. DEROGHE
Articolo 45
(Deroghe)
(1) Rispetto alla realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria, sono ammesse deroghe nella misura in cui

Articolo 49
(efficacia del decreto)
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: K3505-90/2003
Capodistria, il 20 luglio 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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Odlok o sprejetju programa opremljanja
zemljišč za gradnjo za območje LN
»Gospodarska obrtna in razvojna cona Srmin«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o sprejetju programa opremljanja zemljišč
za gradnjo za območje LN »Gospodarska obrtna
in razvojna cona Srmin«
Št. 350-2/2006
Koper, dne 21. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06), 19. člena
Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05), Pravilnika o merilih za odmero
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04), ter 27. člena
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. julija 2006 sprejel

ODLOK
o sprejetju programa opremljanja zemljišč
za gradnjo za območje LN »Gospodarska obrtna
in razvojna cona Srmin«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč
za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja) za »Gospodarsko obrtno in razvojno cono Srmin«, ki ga je izdelalo
projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana,
št. projekta 6023.

ture,

2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastruk– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.

3. člen
Program opremljanja zajema tudi zasnovo omrežja za
distribucijo električne energije in zasnovo telekomunikacijskega
omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi in zato
stroški izgradnje niso zajeti v stroških investicij.
Program opremljanja zajema tudi zasnovo plinovodnega
omrežja, ki se bo gradilo na podlagi koncesije, zato stroški
izgradnje niso zajeti v stroških investicij.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komunalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah programa
opremljanja.
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III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
Skupni stroški investicije za gradnjo komunalne infrastrukture iz prejšnjega člena tega odloka so:
Komunalna infrastruktura
Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Prestavitev struge razbremenilnika
Javne površine
Nasipavanje zemljišča
Skupaj

Stroški
(SIT brez DDV)
1.194.927.650
764.776.500
303.113.988
81.170.246
785.251.125
88.250.000
3.217.489.509

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture,
2. obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo,
3. obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo,
4. skupni obračunski stroški,
5. podrobnejša merila,
6. gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta.
1. Obračunska območja posameznih vrst komunalne
infrastrukture
7. člen
(1) Obračunska območja investicije za gradnjo komunalne infrastrukture iz 5. člena so enaka ureditvenemu območju
občinskega lokacijskega načrta.
(2) Območja investicije v ceste in javno razsvetljavo, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, so večja od obračunskega
območja investicije, zato je v obračunskih stroških investicij
upoštevan delež investicij, ki pripada obračunskemu območju,
preostali delež investicij pa se zagotovi iz drugih virov.
2. Obračunski stroški investicij v novo komunalno
infrastrukturo
8. člen
(1) Obračunski stroški investicij za obračunsko območje
iz prvega odstavka 7. člena znašajo:
Komunalna infrastruktura
Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Prestavitev struge razbremenilnika
Javne površine
Nasipavanje zemljišča
Skupaj

Stroški
(SIT brez DDV)
1.137.624.301
118.425.786
202.826.150
81.170.246
785.251.125
88.250.000
2.413.547.608

(2) Razliko do skupnega stroška investicije iz 5. člena v
višini 57.303.349 SIT za ceste in javno razsvetljavo je potrebno
pokriti iz drugih virov financiranja (sredstva MOK in sredstva
Evropskih strukturnih skladov).
(3) Razliko do skupnega stroška investicije iz 5. člena
v višini 646.350.714 SIT za vodovodno omrežje je potrebno
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pokriti iz drugih virov financiranja (sredstva MOK in sredstva
Evropskih strukturnih skladov).
(4) Razliko do skupnega stroška investicije iz 5. člena v
višini 100.287.838 SIT za kanalizacijsko omrežje je potrebno
pokriti iz drugih virov financiranja (sredstva MOK in sredstva
Evropskih strukturnih skladov).
3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno
infrastrukturo
9. člen
Obračunski stroški za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo znašajo:
Komunalna infrastruktura
Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Skupaj

Stroški
(SIT brez DDV)
117.944.540
42.058.744
6.822.760
166.826.044

4. Skupni obračunski stroški
10. člen
(1) Vsota posameznih obračunskih stroškov iz 8. člena in
9. člena so skupni obračunski stroški, ki so podlaga za odmero
komunalnega prispevka.
Komunalna infrastruktura
Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje

Stroški
(SIT brez DDV)
1.255.568.841
160.484.531
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Kanalizacijsko omrežje
Prestavitev struge razbremenilnika
Javne površine
Priprava zemljišča
Skupaj
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209.648.910
81.170.246
785.251.125
88.250.000
2.580.373.653

(2) Skupni obračunski stroški so na podlagi podrobnejših
meril iz 10. člena in gradbene parcele in neto tlorisnih površin
iz 11. člena razdeljeni na sledeča območja znotraj občinskega
lokacijskega načrta.

OBMOČJE I (trgovsko poslovna cona)
OBMOČJE II (tehnološki park)
OBMOČJE III (obrtna cona – manjše
enote)
OBMOČJE IV (obrtna cona – večje
enote)
OBMOČJE V (obrtna cona – kombinirane
enote)
OBMOČJE VI (poslovno trgovska,
uslužnostno servisna cona)
Skupaj

Stroški
(SIT brez DDV)
1.902.071.321
99.735.164
122.644.169
159.209.761
93.733.080
202.980.158
2.580.373.653

(3) Za komunalno opremljanje območij II, III, IV, V in VI občina uporabi tudi druge vire financiranja (sredstva MOK in sredstva Evropskih strukturnih skladov) v višini 620.090.332 SIT brez
DDV. Stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka
v teh območjih, se ne glede na določila iz prvega odstavka tega
člena zmanjšajo sledeče:

Skupni obračunski stroški zmanjšani za druge vire financiranja – komunalni prispevek
(SIT brez DDV)
OBMOČJE I (trgovsko poslovna cona)
1.902.071.321
OBMOČJE II (tehnološki park)
8.294.400
OBMOČJE III (obrtna cona – manjše enote)
11.459.520
OBMOČJE IV (obrtna cona – večje enote)
13.548.960
OBMOČJE V (obrtna cona – kombinirane enote)
8.161.920
OBMOČJE VI (poslovno trgovska, uslužnostno servisna cona)
16.747.200
Skupaj
1.960.283.321

Drugi viri
(SIT brez DDV)
0
91.440.764
111.184.649
145.660.801
85.571.160
186.232.958
620.090.332

5. Podrobnejša merila
11. člen
(1) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine je 0,5:0,5.
(2) Faktor dejavnosti je 1, razen za območje trgovsko poslovne cone, za katero je določen faktor dejavnosti 1,2. Faktor
dejavnosti za kletne etaže, ki so namenjeni parkiranju, je 0,5.
(3) Olajšav za zavezance ni.
6. Gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta
12. člen
(1) Bruto etažne površine in gradbene parcele so povzete
po občinskem lokacijskem načrtu. Neto tlorisne površine so
določene na podlagi bruto etažnih površin z upoštevanjem
faktorja 0,83 (povzeto po: Primerjava izračuna površin stavb po
SIST 9836 s po JUS U.C2.100, Štefan Žemva, 2003).
(2) Za razdelitev skupnih obračunskih stroškov na območja znotraj občinskega lokacijskega načrta so uporabljeni
naslednji podatki o neto tlorisnih površinah (NTP) in gradbenih
parcelah (GP). Vsi podatki so v m2.

Skupaj
(SIT brez DDV)
1.902.071.321
99.735.164
122.644.169
159.209.761
93.733.080
202.980.158
2.580.373.653
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OBMOČJE I (trgovsko poslovna cona)
OBMOČJE I (klet)
OBMOČJE II (tehnološki park)
OBMOČJE III (obrtna cona – manjše enote)
OBMOČJE IV (obrtna cona – večje enote)
OBMOČJE V (obrtna cona – kombinirane enote)
OBMOČJE VI (poslovno trgovska, uslužnostno servisna cona)

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

DDV.

13. člen
(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v SIT in ne zajemajo

(2) Stroški iz tega odloka se indeksirajo za obdobje celih
koledarskih let, ki pretečejo od 1. 1. 2007 do 31. 12. leta pred
izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni
letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje
za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture
iz tega programa opremljanja lahko občina z urbanistično pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po
tem odloku.
(4) S sklenitvijo urbanistične pogodbe se lahko investitor
zaveže, da bo financiral in zgradil manjkajočo infrastrukturo. Z
urbanistično pogodbo se investitor lahko zaveže, da bo zgrajeno manjkajočo infrastrukturo brezplačno predal Mestni občini
Koper v njena osnovna sredstva. S pogodbo se podrobneje
določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov
in omrežij infrastrukture, neodplačnim prenosom infrastrukture v javno last in upravljanje ter priključevanjem objektov na
infrastrukturo v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem
v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti. V primeru

In virtù dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazz. uff.
della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio della zona
contemplata dal Piano di sito riferito alla “Zona
artigianale e di sviluppo di Srmin”
Numero: 350-2/2006
Capodistria, ìl 21 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič, m.p.
Ai sensi dell’articolo 139 della Legge sulla pianificazione
territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002 e 8/2003), per
effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93, 6/94 – Sentenza della CC, 45/94
– Sentenza della CC, 57/94, 14/95,20/95 – Sentenza della CC,
63/95, 73/95 – Sentenza della CC, 9/ 96 – Sentenza della CC,
39/96 – Sentenza della CC, 44/96 – Sentenza della CC, 29/97
– integrazione 70/97, 10/98, 68/98 – Sentenza della CC, 74/98

NTP (m2)
77.000
29.050
4.868
5.096
7.553
4.316
10.002

GP (m2)
96.000
5.760
7.958
9.409
5.668
11.630

neizpolnitve pogojev iz pogodbe, bo občina lahko uveljavila
svoje pravice skladno s predpisi o urejanju prostora.
(5) Po terminskem planu je predviden pričetek gradnje
infrastrukture v zadnjem tromesečju leta 2006. Zaključek izgradnje je predviden v drugem tromesečju leta 2008.
(6) Predvideni viri financiranja izgradnje manjkajoče infrastrukture so iz naslova odmere komunalnega prispevka, iz
sklenjenih urbanističnih pogodbe z investitorji ter evropskih
strukturnih skladov.
14. člen
Program opremljanja je na vpogled na Uradu za nepremičnine občinske uprave Mestne občine Koper.
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-2/2006
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

e 59/99 – Sentenza della CC 70/00), dell’articolo 19 dell’Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04
e 74/05), del Regolamento sui criteri per la commisurazione
degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di
realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04), come pure dell’articolo 27 dello
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00,
30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05), il Consiglio
comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20
luglio 2006, ha approvato

IL DECRETO
sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio della zona
contemplata dal Piano di sito riferito alla “Zona
artigianale e di sviluppo di Srmin”
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Con il presente decreto è approvato il programma di
realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio
della “Zona artigianale e di sviluppo di Srmin” (nel seguito:
programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione),
elaborato dall’impresa LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, n.
di progetto 6023.
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Articolo 2
Il presente programma di realizzazione delle opere di
urbanizzazione contiene:
– una rappresentazione delle infrastrutture esistenti e di
quelle previste,
– gli investimento nella costruzione delle infrastrutture a
rete,
– basi per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione.
Articolo 3
Nel programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione non sono riportati i costi di costruzione della rete elettroenergetica e delle telecomunicazioni, le quali non rientrano tra i
servizi pubblici economici locali.
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione contiene anche il progetto della rete primaria di distribuzione
del gas, la cui costruzione avverrà in base alla concessione.
Pertanto, i rispettivi costi non sono stati riportati nel succitato
programma.
II. RAPPRESENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A
RETE ESISTENTI E DI QUELLE PREVISTE
Articolo 4
Le infrastrutture a rete esistenti e quelle previste sono
rappresentate negli allegati grafici del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione.
III. INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
D’URBANIZZAZIONE
Articolo 5
I costi complessivi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui all’articolo precedente del presente decreto
ammontano a:
Impianto infrastrutturale
Viabilità e illuminazione pubblica
Rete idrica
Rete fognaria
Spostamento dell’ubicazione degli
sfioratori
Spazi pubblici
Sbancamento e livellamento del
terreno
Totale

Costi
(in SIT senza IVA)
1.194.927.650
764.776.500
303.113.988
81.170.246
785.251.125
88.250.000
3.217.489.509

IV. BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI
D’URBANIZZAZIONE
Articolo 6
Rappresentano le basi per la commisurazione degli oneri
d’urbanizzazione:
1. le zone tariffarie riferite al singolo impianto infrastrutturale,
2. costi di calcolo dell’investimento nelle opere d’urbanizzazione previste,
3. costi di calcolo delle opere d’urbanizzazione esistenti,
4. costi di calcolo complessivi,
5. criteri dettagliati,
6. lotto edificabile e superficie planimetrica netta del fabbricato.
1. Zone tariffarie riferite al singolo impianto
infrastrutturale
Articolo 7
(1) I confini delle zone tariffarie cui si riferisce l’intervento di realizzazione delle opere d’urbanizzazione previsto
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nell’articolo 5, combaciano con quelle relative al piano di sito
comunale.
(2) L’area interessata dagli interventi nella rete stradale e
nell’impianto di illuminazione pubblica, nella rete fognaria ed in
quella idrica, supera in estensione la zona tariffaria in oggetto.
Sono stati quindi presi in considerazione solamente i costi di
calcolo riferiti a tale zona, mentre per la copertura dei costi
rimanenti si ricorrerà ad altre fonti.
2. Costi di calcolo dell’intervento riguardante le opere
d’urbanizzazione previste
Articolo 8
(1) I costi di calcolo dell’intervento, riferiti alla zona tariffaria di cui al primo comma dell’articolo 7 ammontano a:
Impianto infrastrutturale
Viabilità e illuminazione pubblica
Rete idrica
Rete fognaria
Spostamento dell’ubicazione degli
sfioratori
Spazi pubblici
Sbancamento e livellamento del
terreno
Totale

Costi
(in SIT senza IVA)
1.137.624.301
118.425.786
202.826.150
81.170.246
785.251.125
88.250.000
2.413.547.608

(2) La differenza fino al raggiungimento del costo complessivo dell’investimento nelle strade e nella pubblica illuminazione di cui all’articolo 5, nell’importo equivalente a SIT
57.303.349, va coperta da altre fonti di finanziamento (fondi
del CCC e fondi strutturali).
(3) La differenza fino al raggiungimento del costo complessivo dell’investimento nella rete idrica di cui all’articolo 5,
nell’importo pari a SIT 646.350.714, va coperta da altre fonti di
finanziamento (fondi del CCC e fondi strutturali).
(4) La differenza fino al raggiungimento del costo complessivo dell’investimento nella rete fognaria di cui all’articolo
5, nell’importo pari a SIT 100.287.838, va coperta da altre fonti
di finanziamento (fondi del CCC e fondi strutturali).
3. Costi di calcolo dell’intervento riguardante le opere
d’urbanizzazione esistenti
Articolo 9
I costi di calcolo dell’intervento, riferiti alle opere d’urbanizzazione esistenti, ammontano a:
Impianto infrastrutturale
Viabilità e illuminazione pubblica
Rete idrica
Rete fognaria
Totale

Costi
(in SIT senza IVA)
117.944.540
42.058.744
6.822.760
166.826.044

4. Costi di calcolo complessivi
Articolo 10
(1) La somma dei singoli costi di calcolo riportati negli
articoli 8 e 9 rappresenta la base per la commisurazione degli
oneri d’urbanizzazione.
Impianto infrastrutturale
Viabilità e illuminazione pubblica
Rete idrica
Rete fognaria

Costi
(in SIT senza IVA)
1.255.568.841
160.484.531
209.648.910
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Spostamento dell’ubicazione degli
sfioratori
Spazi pubblici
Preparazione del terreno
Totale

Uradni list Republike Slovenije
81.170.246
785.251.125
88.250.000
2.580.373.653

(2) In base ai criteri dettagliati di cui all’articolo 10, alla
superficie del lotto edificabile ed alle superfici planimetriche
nette di cui all’articolo 11, è stata effettuata la ripartizione dei
costi di calcolo complessivi all’interno della zona contemplata
dal piano di sito comunale.

ZONA I (commerciale e direzionale)
ZONA II (parco tecnologico)

Costi
(in SIT senza IVA)
1.902.071.321
99.735.164

ZONA III (artigianale – unità minori)
ZONA IV (artigianale – unità maggiori)
ZONA V (artigianale – unità promiscue)
ZONA VI (direzionale – commerciale,
dei servizi)
Totale

122.644.169
159.209.761
93.733.080
202.980.158
2.580.373.653

(3) Per la copertura dei costi di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione delle zone II, III, IV, V e VI, il comune ricorre
anche ad altre fonti di finanziamento (fondi del CCC e fondi
strutturali) nell’importo di SIT 620.090.332 senza IVA. A prescindere dalle disposizioni di cui al primo comma del presente
articolo, i costi costituenti la base per la commisurazione degli
oneri d’urbanizzazione nelle suddette zone sono diminuiti come
segue:

Costi di calcolo complessivi diminuiti in funzione di altre fonti di finanziamento
– onere d’urbanizzazione
(in SIT senza IVA)
ZONA I (commerciale e direzionale)
1.902.071.321
ZONA II (parco tecnologico)
8.294.400
ZONA III (artigianale – unità minori)
11.459.520
ZONA IV (artigianale – unità maggiori)
13.548.960
ZONA V (artigianale – unità promiscue)
8.161.920
ZONA VI (direzionale – commerciale, dei servizi)
16.747.200
Totale
1.960.283.321

Altre fonti

Totale

(in SIT senza IVA)
0
91.440.764
111.184.649
145.660.801
85.571.160
186.232.958
620.090.332

(in SIT senza IVA)
1.902.071.321
99.735.164
122.644.169
159.209.761
93.733.080
202.980.158
2.580.373.653

5. Criteri dettagliati
Articolo 11
(1) Il rapporto tra la superficie del lotto edificabile e la planimetria superficie planimetrica netta corrisponde a 0,5:0,5.
(2) Il fattore di attività corrisponde a 1, fatta eccezione della zona a destinazione commerciale – direzionale, per la quale
il suddetto fattore è fissato in 1,2. Il fattore di attività riferito ai
piani interrati destinati al parcheggio corrisponde a 0,5.
(3) Non sono previste agevolazioni per i soggetti al pagamento degli oneri d’urbanizzazione.
6. Lotto edificabile e superficie planimetrica netta del
fabbricato
Articolo 12
(1) Le superfici utili lorde dei singoli piani e dei lotti edificabili sono quelle riportate nel piano di sito comunale. Le superfici
planimetriche nette sono stabilite con l’applicazione del coefficiente 0,83 (Raffronto di calcolo delle superfici dei fabbricati
secondo SIST 9836 con il calcolo secondo JUS U.C2.100,
Štefan Žemva, 2003).
(2) Ai fini di ripartizione dei costi di calcolo complessivi per
le singole zone ricadenti nel piano di sito comunale sono stati
utilizzati i seguenti dati sulle superfici planimetriche nette (SPN)
e sui lotti edificabili (LE). Tutti i dati sono riportati in m2.

ZONA I (commerciale e direzionale)
ZONA I (scantinato)
ZONA II (parco tecnologico)
ZONA III (artigianale – unità minori)
ZONA IV (artigianale – unità maggiori)
ZONA V (artigianale – unità promiscue)
ZONA VI (direzionale – commerciale, dei servizi)

NTP (m2)
77.000
29.050
4.868
5.096
7.553
4.316
10.002

GP (m2)
96.000
5.760
7.958
9.409
5.668
11.630

Uradni list Republike Slovenije
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 13
(1) Tutti i costi riportati nel decreto sono indicati in talleri
sloveni e si intendono non comprensivi dell’IVA.
(2) L’indicizzazione dei costi di cui al presente decreto si
applica con riferimento ai periodi di un anno a contare dal 1. 1.
2007 al 31.12. dell’anno precedente il rilascio della deliberazione di commisurazione. A tale fine si applica l’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla Sezione per l’edilizia operante
in seno alla Camera per l’economia della Slovenia "Lavori edili
– opere civili e infrastrutturali”.
(3) Il comune ha la facoltà di assegnare i lavori di costruzione degli impianti e delle reti dell’infrastruttura di cui sopra al
soggetto al pagamento degli oneri d’urbanizzazione ai sensi del
presente decreto, tramite stipulazione del rispettivo contratto
urbanistico.
(4) Sottoscrivendo il contratto urbanistico, il committente
si impegna a finanziare ed a costruire l’infrastruttura mancante.
Egli può impegnarsi altresì a cedere l’infrastruttura così realizzata al Comune città di Capodistria, a titolo non oneroso. Nel
contratto urbanistico sono definiti gli obblighi reciproci in materia di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali a
rete, del trasferimento non oneroso in proprietà e gestione pubblica di tali impianti e dell’allacciamento delle singole utenze da
realizzarsi in conformità della legislazione sulla sistemazione
del territorio con il conseguente pareggiamento degli oneri. In
caso di inadempimento delle condizioni previste nel contratto
urbanistico, il comune avrà la possibilità di far valere i propri
diritti, come previsto dalla legislazione sulla sistemazione del
territorio.
(5) Secondo il piano cronologico di realizzazione, l’inizio e
la conclusione dei lavori sono previsti rispettivamente nell’ultimo trimestre del 2006 e nel secondo trimestre del 2008.
(6) Il reperimento dei fondi necessari per il finanziamento
delle opere infrastrutturali mancanti avverrà tramite utilizzazione dei proventi degli oneri d’urbanizzazione, in base al
contratto urbanistico concluso con i committenti e ricorrendo
ai fondi strutturali.
Articolo 14
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del
pubblico presso l’Ufficio beni immobili dell’amministrazione del
Comune città di Capodistria.
Articolo 15
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
Numero: 350-2/2006
Capodistria, ìl 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

KUNGOTA
6071.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Kungota v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, v nadaljevanju ZJF) in
31. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) je
župan Občine Kungota dne 12. 12. 2006 sprejel
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SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kungota
v obdobju januar–marec 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Kungota (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Kungota za leto 2006 (Uradni list RS, št.
34/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Podkonto
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI

v EUR
Proračun
januar–marec
2007
562.377
488.058
436.834
396.934
36.158
3.742
51.224
16.159
2.178
206
32.681
232
232

970
970
73.117
73.117
652.718
279.377
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400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
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4. člen

25.386
4.912
245.687
1.911
1.481
227.719
2.542

(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih
postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo
na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

94.797
3.454
126.926
58.748
58.748
86.874
86.874
–90.341

5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem
proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007
dalje.

145.860

Št. 011-17/2006
Kungota, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Kungota
Igor Stropnik l.r.

7.200
48.319
138.660
90.341
–48.319

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

LENDAVA
6072.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Lendava

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, popravek 32/85, 33/89
ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US), Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 in 120/06 – odločba

Uradni list Republike Slovenije
US), Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 28/83, 42/85,
47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97,
87/97 in 73/98) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski
svet Občine Lendava na 2. seji dne 22. 12. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča na območju
Občine Lendava
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 141/04) se
tretja alineja drugega odstavka 13. člena spremeni tako, da
se glasi:
»– za vinske kleti
K = 3.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 naprej.
Št. 01503-0069/2004
Lendava, dne 22. decembra 2006
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

6073.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Lendava

Na podlagi 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 141/04) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine
Lendava na 2. seji dne 22. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Lendava
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava za leto 2007 znaša 0,105
tolarja.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 01503-0069/2004
Lendava, dne 22. decembra 2006
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Blažek l.r.
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LITIJA
6074.

Spremembe Statuta Občine Litija

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in 33/06) je Občinski svet Občine Litija na 2. seji dne 19. 12. 2006 sprejel

SPREMEMBE STATUTA
Občine Litija
1. člen
V Statutu Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in 33/06)
se prvi odstavek 26. člena spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima predsednika in osem članov, ki jih občinski svet imenuje
izmed svojih članov.«
2. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stalni odbori občinskega sveta so:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za finance in gospodarjenje z nepremičninami,
– odbor za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora
in varstva okolja,
– odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,
– odbor za reševanje, zaščito in požarno varnost.
Stalni odbori občinskega sveta imajo predsednika in osem
članov.«
3. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge odborov:
1. Odbor za družbene dejavnosti:
– obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov s
področja zdravstva, lekarništva, socialnega varstva, kulture,
športa, predšolske in osnovnošolske dejavnosti, ki jih sprejemajo občinski svet ali javni zavodi,
– daje mnenje k predlogu programa finančnega načrta
investicij v objekte s področja zdravstva, lekarništva, socialnega varstva, kulture, športa, predšolske in osnovnošolske
dejavnosti,
– daje mnenje in predloge k vsem ostalim zadevam s področja zdravstva, lekarništva, socialnega varstva, kulture, športa, reševanja mladinske problematike, predšolske in osnovnošolske dejavnosti, ki jih sprejema občinski svet.
2. Odbor za finance in gospodarjenje z nepremičninami:
– spremlja realizacijo prihodkov, odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter financiranja proračuna,
– obravnava in daje mnenje na osnutek ter predlog proračuna in zaključnega računa občine,
– obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov ter
drugih odločitev, ki imajo finančne posledice za proračun občine,
– obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov ter
drugih odločitev s področja gospodarjenja z nepremičnim premoženjem občine, ki so občinskemu svetu predlagana v sprejem,
– o obravnavanih zadevah oblikuje svoje mnenje ter poda
občinskemu svetu svoje stališče s predlogom odločitve,
– spremlja in daje mnenja v zvezi z vzpostavitvijo evidence vsega nepremičnega premoženja v občini,
– pripravlja dolgoročni in letni program investicijskih del,
ki se financirajo iz nadomestil za stavbna zemljišča in drugih
izvirnih prihodkov občine,
– obravnava investicijske programe,
– obravnava predloge za nakup in prodajo nepremičnin.
3. Odbor za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora
in varstva okolja:
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– obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov ter
drugih odločitev s področja gospodarske infrastrukture (cest,
vodovodov, kanalizacije, javne razsvetljave, pokopališke in pogrebne dejavnosti) in gospodarskih javnih služb, ki jih sprejema
občinski svet,
– obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov ter
drugih odločitev s področja planiranja in urejanja prostora ter
varstva okolja, ki so občinskemu svetu predlagana v sprejem,
– o obravnavanih zadevah oblikuje svoje mnenje ter poda
občinskemu svetu svoje stališče s predlogom odločitve,
– spremlja in daje mnenja o delovanju občinskih javnih
služb s področja gospodarske infrastrukture,
– sodeluje pri pripravi in sprejemanju letnega programa
dela za prostorsko urejanje,
– sodeluje pri pripravi razpisov za pridobitev najugodnejšega ponudnika za izdelavo prostorske in urbanistične dokumentacije,
– sodeluje pri javnih razgrnitvah in obravnavah strokovnih
podlag za pripravo planskih in urbanističnih dokumentov,
– daje razvojne usmeritve, ki so podlaga za delo neprofitne stanovanjske organizacije.
4. Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem:
– obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov in
drugih odločitev s področja gospodarstva (malega gospodarstva, obrti, gostinstva in turizma) in kmetijstva, ki so predlagani
občinskemu svetu v sprejem,
– o obravnavanih zadevah oblikuje svoje mnenje ter poda
občinskemu svetu svoje stališče s predlogom odločitve,
– spremlja in daje pobude za delovanje kmetijsko-gozdarskih zadrug, zavodov in drugih organizacij s področja kmetijstva, gozdarstva ter veterine, ki delujejo na področju občine,
– spremlja in spodbuja razvoj kmetijstva, ribištva, gozdarstva, lovstva in veterine,
– pripravlja predloge programov ter ukrepov celostnega
razvoja podeželja,
– skupaj z odborom za finance in gospodarjenje z nepremičninami obravnava vse spremembe planov ter vse posege v
prostor, ki je namenjen gospodarski in kmetijski rabi.
5. Odbor za reševanje, zaščito in požarno varnost:
– obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov ter
drugih odločitev s področja reševanja, zaščite in požarne varnosti, ki so občinskemu svetu predlagana v sprejem,
– spremlja razvoj in učinkovitost delovanja vseh subjektov
na področju zaščite ter reševanja (gasilska društva, civilna
zaščita, Rdeči križ, Karitas, organizacija skavtov in tabornikov
ter drugi),
– o obravnavanih zadevah oblikuje svoje mnenje ter poda
občinskemu svetu svoje stališče s predlogom odločitve, pripravlja letne programe in finančne načrte za financiranje nalog na
področju požarnega varstva in civilne zaščite ter daje mnenje
k letnim programom in finančnim zahtevkom drugih subjektov
iz sistema zaščite ter reševanja, ki se financirajo iz sredstev
občinskega proračuna.
Odbori občinskega sveta obravnavajo, spremljajo in analizirajo zadeve iz svojega delovnega področja ter dajejo občinskemu svetu in županu mnenja, pripombe ter predloge.«
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 037-4/2003
Litija, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

Uradni list Republike Slovenije
6075.

Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunalno stanovanjskega podjetja Litija,
d.o.o.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 30/98 – ZZLPPO), 474. člena
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06), četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in 33/06) je Občinski svet Občine Litija na 2. seji dne 19. 12. 2006 in 16. člena
Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03,
106/03, 34/04 – popravek) je Občinski svet Občine Šmartno
pri Litiji na 2. seji z dne 13. 12. 2006 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno
stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ureja ustanoviteljstvo, ustanoviteljske pravice ter organizacijske in upravljavske spremembe Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.,
vpisanega pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom opr. št.
SRG1 1/08333/00, zaradi ustanovitve nove Občine Šmartno pri
Litiji na območju Občine Litija.
(2) Ta odlok nadomešča ustanovitveni akt Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o., ki je bil
sprejet z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno
stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. (Uradni list RS, št. 67/97)
in je podlaga za vpis v sodni register.
(3) Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. nadaljuje poslovanje in delovanje skladno s tem
odlokom.
2. člen
Ustanovitelja in družbenika Javnega podjetja Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. sta Občina Litija in Občina
Šmartno pri Litiji.
3. člen
(1) Ustanoviteljske pravice so naslednje:
– določitev posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti ter
za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– odločitev o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih
dobrin;
– sprejem letnega poročila in zaključnega računa;
– imenovanje in razrešitev direktorja;
– sprejem odloka o ustanovitvi javnega podjetja, spremembe in dopolnitve odloka;
– odločanje o statusnih spremembah podjetja;
– razpolaganje s kapitalskim deležem občine v javnem
podjetju;
– odločitev o prenehanju javnega podjetja;
– odločitve v zvezi s tekočim ustanoviteljskim in kapitalskim upravljanjem.
(2) Ustanoviteljske pravice iz prve, druge, tretje in četrte
alinee prejšnjega odstavka izvaja skupni organ za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic, ustanoviteljske pravice iz pete, šeste,
sedme in osme in devete alinee prejšnjega odstavka izvršujeta
občinska sveta obeh občin. Ustanoviteljske pravice iz sedme
alinee prejšnjega odstavka tega člena uresničuje vsaka posamezna občina samostojno, sicer pa se ustanoviteljske pravice
izvršujejo v soglasju oziroma na način, kot je določen s tem
odlokom.

Uradni list Republike Slovenije
II. FIRMA, SEDEŽ IN ŠTAMPILJKA
4. člen
(1) Firma javnega podjetja je Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Litija.
(2) Skrajšana firma podjetja je: KSP Litija, d.o.o.
(3) Sedež podjetja je v Litiji, Ponoviška cesta 15.
5. člen
Podjetje ima štampiljko pravokotne oblike z naslednjo
vsebino: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija
d.o.o.
III. DEJAVNOST PODJETJA
6. člen
(1) Podjetje opravlja dejavnosti gospodarskih javnih služb,
in sicer:
– oskrba s pitno vodo
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne in padavinske vode
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
– urejanje in čiščenje javnih površin
– vzdrževanje in varstvo lokalnih in drugih javnih cest
– urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost.
(2) Podjetje opravlja tudi naslednje dejavnosti komunalnega in stanovanjskega značaja:
– prevoz blaga v cestnem prometu,
– gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij, vodohranov),
– gradnja drugih objektov nizkogradnje – rekonstrukcije
in popravila,
– zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
– vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
– prodaja, montaža in servisiranje vodomerov,
– prodaja: pogrebne opreme; smetnjakov – posod za
komunalne odpadke; gospodinjskega in tehničnega plina, vodovodnega in kanalizacijskega materiala,
– vodenje in izdelava katastra komunalnih objektov in
naprav za lastne potrebe in potrebe občine,
– izvajanje investitorskih poslov,
– izvajanje upravniških poslov po stanovanjskem zakonu,
vzdrževanje stanovanj, stanovanjskih hiš in naprav,
– ugotavljanje vrednosti stanovanj, stanovanjskih in počitniških hiš,
– kot neprofitna stanovanjska organizacija pridobiva,
upravlja, oddaja najemna neprofitna stanovanja,
– oskrba s toplotno energijo iz toplovodnih sistemov,
– urejanje in upravljanje javnih parkirišč, tržnic, tržnih
prostorov in živinskih sejmov,
– plakatiranje in okraševanje naselij,
– odvoz nepravilno parkiranih vozil, nevoznih in zapuščenih vozil,
– upravljanje z javnimi objekti in površinami.
7. člen
(1) Podjetje lahko poleg dejavnosti navedenih v 6. členu
tega odloka opravlja še druge dejavnosti, ki so potrebni za
njegov obstoj in druga pooblastila in naloge, ki mu jih zaupata
ustanovitelja ali druge pravne osebe.
(2) Podjetje opravlja dejavnosti iz prejšnjega odstavka
tega člena na podlagi sprejetega odloka posamezne občine,
ki ureja opravljanje posamezne dejavnosti na njenem področju
oziroma pogodbe, ki jo podpiše s posamezno občino.

jetja:

8. člen
Po standardni klasifikaciji dejavnosti je dejavnost pod-

Št.

A/01.411
E/40.300
E/41.000
F/45.110
F/45.210
F/45.220
F/45.230
F/45.250
F/45.310
F/45.320
F/45.330
F/45.340
F/45.410
F/45.430
F/45.500
G/50.200
I/ 60.240
I/60.300
I/ 63.120
I/ 63.210
K/70.1
K/70.110
K/70.120
K/70.200
K/70.320
K/72.300
K/72.400
K/74.120
K/74.300
K/74.400
K/74/700
K/74.852
K/74.853
K/74.873
O/90.010
O/90.021
O/90.022
O/90.032
O/92.610
O/93.030
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urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin,
oskrba s paro in toplo vodo,
zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
rušenje objektov in zemeljska dela,
splošna gradbena dela,
postavljanje ostrešij in krovska dela,
gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov,
druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok
električne instalacije,
izolacijska dela,
vodovodne, plinske in sanitarne instalacije,
druge instalacije pri gradnjah,
fasaderska in štukaderska dela,
oblaganje tal in sten,
dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem skupaj z upravljalci strojev,
vzdrževanje in popravila motornih vozil,
cestni tovorni promet,
cevovodni transport,
skladiščenje,
druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu,
poslovanje z lastnimi nepremičninami,
organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
trgovanje z lastnimi nepremičninami,
dajanje lastnih nepremičnin v najem,
upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi,
obdelava podatkov,
omrežne podatkovne storitve,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje,
tehnično preizkušanje in analiziranje,
oglaševanje,
čiščenje objektov in opreme
fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
druga splošna tajniška opravila,
druge poslovne dejavnosti, d.n.,
ravnanje z odplakami,
zbiranje in odvoz odpadkov,
dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdih odpadkov,
druge storitve javne higiene,
obratovanje športnih objektov,
pogrebna dejavnost.

9. člen
Dejavnost podjetja se spremeni na predlog skupščine
podjetja s spremembo tega odloka.
IV. OSNOVNI KAPITAL PODJETJA
10. člen
Osnovni kapital podjetja je 122.381.000,00 SIT, ki ga
predstavlja bilančna vrednost podjetja po delitveni bilanci med
občinama ustanoviteljicama javnega podjetja.
11. člen
Osnovni vložek posamezne občine v osnovnem kapitalu
podjetja se določi z upoštevanjem kriterija števila prebivalcev
tako, da sta osnovna vložka kot sledi:
– Občina Litija, osnovni vložek 90.072.416,00 SIT, poslovni delež 73,6%
– Občina Šmartno pri Litiji, osnovni vložek 32.308.584,00
SIT, poslovni delež 26,4%
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12. člen
Ustanoviteljici dajeta javnemu podjetju v upravljanje infrastrukturne objekte in naprave na podlagi medsebojne pogodbe.
13. člen
Podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
V. ORGANI PODJETJA
14. člen
Podjetje ima skupščino in direktorja.

ščini.

15. člen
(1) Družbeniki odločajo s sprejemanjem sklepov na skup-

(2) Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic
izvaja naloge skupščine podjetja.
(3) Način dela skupščine se določi s poslovnikom, ki ga
sprejme skupščina.
(4) Posamezen družbenik ima toliko glasov, kot to izhaja
iz višine poslovnih deležev posamezne občine ustanoviteljice
in je določen v 11. členu tega odloka.
16. člen
Skupščina odloča o:
– sprejemu statuta,
– razdelitvi dobička,
– ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– o uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju ali ustanovitelju v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju
ali poslovodenju,
– zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju,
– kritju izgube,
– opravlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– lahko daje predloge skupnemu organu za določanje cen
iz pristojnosti ustanovitelja,
– daje predloge za delo direktorja podjetja,
– dajanju soglasja k sklepanju poslov, ki se nanašajo na
pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih
sredstev, če to ni izrecno opredeljeno v letnem planu, k financiranju in izvajanju investicijskih del, k sklepanju zakupnih pogodb glede lastnih ali tujih sredstev, k sklepanju kooperacijskih
pogodb s trajanjem več kot eno leto in k prenosu kakršnihkoli
pravic družbe na druge.
17. člen
(1) Poslovanje in delo podjetja vodi direktor.
(2) Direktorja imenuje in odpokliče skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, na podlagi javnega natečaja
pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom. S
statutom se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornost
direktorja.
(3) Direktorja se imenuje za štiri leta, ista oseba pa je
lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
(4) Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja
rešuje sodišče, pristojno za upravne spore.
18. člen
Direktor podjetja je lahko oseba, ki poleg zakonskih izpolnjuje še sledeče pogoje:
– da ni podana omejitev iz 2. odstavka 255. člena Zakona
o gospodarskih družbah
– da ima najmanj višjo izobrazbo ekonomske, tehnične,
pravne smeri ali smeri organizacije
– da ima najmanj osem let delovnih izkušenj na vodilnih
delovnih mestih.
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19. člen
Pristojnosti direktorja so sledeče:
– zastopa in predstavlja podjetje
– določa naloge zaposlenim v podjetju in nadzoruje njihovo izvajanje
– v okviru plana odloča o nakupu blaga, surovin, energije
in storitev, o prodaji blaga in storitev ter o izvajanju investicij
– da za skupščino pripravlja predlog notranje organizacije
podjetja ter razvojnega in letnega plana
– da za skupščino pripravlja polletno in letno poročilo
– da pripravlja poročilo o uresničevanju razvojnega in
letnega plana.
VI. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE
USTANOVITELJSKIH PRAVIC
20. člen
(1) Ustanoviteljici ustanovita skupni organ, ki izvršuje
ustanoviteljske pravice. Skupni organ v skladu z zakonom sestavljata župana. Sedež skupnega organa je v Litiji, Jerebova
ulica 14. Skupni organ predstavlja župan občine Litija.
(2) Skupni organ opravlja naslednje naloge:
– izvršuje ustanoviteljske pravice občin ustanoviteljic v
javnem podjetju v skladu s 3. členom tega odloka
– usklajuje odločitve občin v zvezi z zagotavljanjem javnih
služb, ki sodijo v pristojnost občinskih svetov ter jih izvaja javno
podjetje ter usklajene odločitve posreduje občinskima svetoma
v sprejem
– izvaja druge naloge, za katere se župani dogovorijo.
21. člen
(1) Župana sprejemata odločitve na sejah soglasno.
(2) Če soglasje županov ni doseženo, o nalogah za katere
je pristojen skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic
odločata občinska sveta obeh občin ustanoviteljic podjetja na
skupni seji. Občinska sveta občin ustanoviteljic morata sprejeti odločitve z večino navzočih članov. Občinska sveta občin
ustanoviteljic delujeta kot en organ in sta sklepčna ter veljavno
odločata, če je na seji prisotna večina članov, od skupnega
števila članov obeh občinskih svetov.
(3) V primerih obravnav osnutkov predlogov za statusne
spremembe dejavnosti družbe, prenehanju družbe in v ukrepih
za povečanje oziroma zmanjšanje kapitala se odločitve sprejemajo z najmanj 75% večine vseh članov, glede na poslovni
delež pri čemer ima občinski svet Litija 73,6% delež, in občinski
svet Šmartno pri Litiji 26,4% delež. Končne odločitve v prej
navedenih zadevah se sprejemajo s spremembo in dopolnitvijo
akta o ustanovitvi javnega podjetja, o katerem odloča posamezni občinski svet občine ustanoviteljice.
(4) Strokovne in administrativno tehnične naloge za nemoteno delo skupnega organa opravlja Občinska uprava Občine Litija.
(5) Skupni organ se sestaja in odloča na sejah, ki jih
sklicuje in vodi predsedujoči, pobudo za sklic lahko dajeta obe
občini.
22. člen
(1) Sredstva za delo skupnega organa zagotavljata obe
občini ustanoviteljici glede na poslovni delež v javnem podjetju.
(2) Med sredstva za delo skupnega organa sodijo stroški
poslovanja skupnega organa.
(3) Občina Litija nosi stroške za delo skupnega organa
v celoti. Občina Šmartno pri Litiji refundira svoj delež stroškov
Občini Litija na podlagi izstavljenih računov in ustreznih dokazil o opravljenem delu in nastalih stroških v razmerju svojega
poslovnega deleža v javnem podjetju.
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VII. FINANCIRANJE
23. člen
(1) Viri za financiranje dejavnosti podjetja so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev po tem odloku plačujejo uporabniki (cena storitev),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja
javne porabe,
– donacije,
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine
(2) Druge dejavnosti podjetja se financirajo s cenami storitev po tržnih načelih.
24. člen
Pri vlaganju v podjetje, spremembi osnovnih vložkov in
kritju izgube sodelujeta ustanovitelja v sorazmerju z vloženim
kapitalom v podjetje, razen če se ne dogovorita drugače.
25. člen
(1) Ustanoviteljici sta dolžni zagotoviti podjetju finančno
nadomestilo, če:
– ne dopustita oblikovanja cen gospodarskih javnih služb
na ravni lastne cene storitve javne službe
– določita posebne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe na tak način, da se povečajo stroški poslovanja
podjetja, pod pogojem, da podjetje posluje z izgubo.
(2) Finančno nadomestilo se obračuna glede na dejansko
povečanje stroškov.
26. člen
(1) Izguba se ugotavlja in krije v skladu z zakonom.
(2) Izguba se krije iz sredstev rezerv podjetja ali z znižanjem osnovnega kapitala podjetja v breme osnovnih vložkov
ustanoviteljic podjetja. Zaradi pokrivanja izgube se osnovni
kapital podjetja ne sme zmanjšati pod zakonski minimum.
(3) Izgubo, ki nastane pri izvajanju gospodarske javne
službe na območju posamezne ustanoviteljice podjetja in ki
nastane izključno zaradi ravnanja posamezne občine ustanoviteljice, ki je v nasprotju s predpisi, krije tista ustanoviteljica
podjetja, na območju katere je izguba nastala.
(4) Bilančni dobiček se na podlagi sklepa skupščine nameni:
– delno ali v celoti za oblikovanje zakonskih rezerv ali
rezerv iz dobička,
– delno ali v celoti za izplačilo ustanoviteljicam podjetja. v
razmerju poslovnih deležev
– ali se bilančni dobiček delno ali v celoti ne razporedi.
(5) Način ugotavljanja in kritja izgube se določi v pogodbi
o upravljanju sredstev za potrebe opravljanja dejavnosti javnih
gospodarskih služb med podjetjem in ustanoviteljico podjetja,
v kateri se opredelijo:
– obseg in vrsta opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju,
– vrednost, po kateri so bila opredmetena osnovna sredstva dana v upravljanje,
– doba koristnosti teh sredstev,
– način kasnejšega prevrednotovanja teh sredstev,
– razpolaganje s sredstvi amortizacije, ki jih zagotavlja
cena javne dobrine,
– sestava cene javne dobrine,
– način pokrivanja stroškov vzdrževanja opredmetenih
osnovnih sredstev v upravljanju,
– sodila za razdelitev dobička ali izgube na ravni javnega
podjetja na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarskih javnih
služb, in del, ki izhaja iz opravljanja drugih dejavnosti,
– način oblikovanja in usklajevanja medsebojnih obveznosti in terjatev iz naslova opredmetenih osnovnih sredstev
v upravljanju,
– ter druge zadeve, pomembne za ureditev razmerij v
zvezi z upravljanjem teh sredstev in delovanjem javnega podjetja.
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(6) Ustanoviteljica podjetja in javno podjetje opredelita
v pogodbi o upravljanju sredstev za potrebe opravljanja dejavnosti javnih gospodarskih služb tudi sodila za razporejanje
sredstev, obveznosti do njihovih virov, prihodkov in odhodkov javnega podjetja na posamezne dejavnosti, razporejanje
stroškov na posamezne dejavnosti in stroškovne nosilce ter
obračunske kalkulacije cene proizvodov oziroma storitev, izkazovanje osnovnih sredstev za opravljanje posameznih gospodarskih javnih služb in osnovnih sredstev za opravljanje
drugih dejavnosti po funkcionalnih skupinah iz slovenskega
računovodskega standarda 25.8 na stroške opravljanja posameznih gospodarskih javnih služb in stroške opravljanja drugih
dejavnosti, predračunske in obračunske kalkulacije cene proizvodov oziroma storitev ter sodila za razporejanje odhodkov in
prihodkov na posamezne dejavnosti in stroškovne nosilce.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(1) Mandat članom nadzornega sveta preneha z dnem
vpisa podjetja v sodni register.
(2) Do imenovanja novega direktorja opravlja svojo funkcijo dosedanji direktor.
28. člen
(1) Statut podjetja je potrebno uskladiti s tem odlokom v
treh mesecih od njegove uveljavitve. V tem času se uporabljajo določbe veljavnega statuta, kolikor niso v nasprotju s tem
odlokom.
(2) Za pripravo statuta podjetja in za izvedbo vpisa podjetja v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani je zadolžen
direktor.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjsko podjetje
Litija, d.o.o. (Uradni list RS, št. 67/97).
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, potem ko ga sprejmeta občinska
sveta ustanoviteljic.
Št. 353-3/2004
Litija, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
Št. 353-17/2003
Šmartno pri Litiji, dne 13. decembra 2006
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

6076.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave Občine Litija

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in
51. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in
33/06) je Občinski svet Občine Litija na 2. seji dne 19. 12.
2006 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Občine Litija
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Litija (Uradni list RS, št. 123/04) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delo občinske uprave je javno. O delu občinske
uprave obvešča javnost župan, po njegovem pooblastilu pa
lahko podžupan, direktor občinske uprave, vodja notranje organizacijske enote občinske uprave ali drugi uslužbenci občinske
uprave iz svojega delovnega področja. Javnost dela se zagotavlja s pošiljanjem gradiv za seje občinskega sveta predstavnikom sredstev javnega obveščanja, predstavnikom političnih
strank in predsednikov svetov ožjih delov občin, z uradnimi
sporočili za javnost, posredovanjem informacij javnega značaja
v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi
konferencami, okroglimi mizami in z drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja in na druge
ustrezne načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.
(2) Občinska uprava oziroma njeni uslužbenci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi
določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.«
2. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(1) O izločitvi vodje notranje organizacijske enote občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča župan.
(2) O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan,
o izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o
stvari tudi odloči.«
3. člen
V 11. členu se besedilu triindvajsete alinee spremeni tako,
da se glasi:
»– koordinira pomoč občinske uprave mestni in krajevnim
skupnostim.«.
Za triindvajseto alineo se dodajo tri nove alinee, ki se
glasijo:
»– koordinira pripravo projektov, ki se sofinancirajo iz
Evropskih skladov in sredstev Javno zasebnega partnerstva,
– ureja spletne strani občine in zbira ter ureja gradivo za
objavo v javnih glasilih,
– vodi zbirko podatkov o upravnih aktih.«.
4. člen
V 13. členu se petnajsta in šestnajsta alinea spremenita,
tako, da se glasita:
»– predlaga in vodi ukrepe opremljanja zemljišč za gradnjo,
– vodi sistem zbirk prostorskih podatkov (zbirka pravnih
režimov, zbirka podatkov o dejanski rabi prostora),«.
Za dvajseto alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
»– organizira izvajanje javne službe varstva živali.«.
5. člen
V 14. členu se črtata deseta in petnajsta alinea.
Besedilo šestnajste in sedemnajste alinee se spremeni
tako, da se glasi:
»– vodi in izvaja ukrepe opremljanja zemljišč za gradnjo,
– vodi sistem zbirk katastra gospodarske infrastrukture.«.
6. člen
V 15. členu se besedilo devete alinee spremeni z besedilom, ki se glasi:
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»– skrbi za javni red in mir, ki ga je dolžna organizirati
občina.«.
Za deveto alineo se dodata novi alinei, ki se glasita:
»– organizira požarno varnost ter zaščito in reševanje,
– organizira pomoč občanom ob nesrečah.«.

glasi:

7. člen
V 16. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se

»(2) Če naloga ne spada v delovno področje katere izmed
notranjih organizacijskih enot, določi pristojnost notranje organizacijske enote ali posameznega uslužbenca župan.«

glasi:

8. člen
V 17. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se

»(2) Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od javnih uslužbencev občinske
uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi župan.«
9. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana in direktorja oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanje
z delovnega področja občinske uprave. Sestavo kolegija določi
glede na obravnavano problematiko župan. Kolegij sklicuje
župan, po njegovem pooblastilu pa lahko tudi podžupan ali
direktor občinske uprave.«
10. člen
Za 18. členom se dodata novi 18.a in 18.b člen, ki se
glasita:
»18.a člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več
uslužbencev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja iz različnih organizacijskih enot občinske uprave, lahko
župan s sklepom ustanovi delovne in projektne skupine ali
druge oblike sodelovanja. S sklepom o ustanovitvi župan določi
sestavo delovne ali projektne skupine, vodjo delovne skupine,
pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog, sredstva in druge pogoje za njeno delo.
18.b člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno strokovnost in jih uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan
ustanovi delovno ali projektno skupino, ki jo sestavljajo zunanji
izvajalci, s katerimi se sklene ustrezne pogodbe. S sklepom o
ustanovitvi projektne skupine se določi njena sestava, vodja
delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.«
11. člen
Prva alinea 24. člena se spremeni, tako da se glasi:
»– vodi delo občinske uprave.«.
12. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
(1) O disciplinski odgovornosti delavcev občinske uprave
odloča na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa komisija za
pritožbe pri Vladi Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan za vodenje
disciplinskega postopka in za odločanje o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji imenuje disciplinsko komisijo.
(3) Disciplinska komisija iz drugega odstavka tega člena
ima tri člane, ki se imenujejo izmed javnih uslužbencev občinske uprave, ki morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo
in najmanj pet let delovnih izkušenj, vsaj eden izmed članov pa
mora biti univerzitetni diplomirani pravnik.«
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Župan uskladi akt o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi s tem odlokom v 45 dneh od njegove uveljavitve.
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Sklep o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2007

Občinski svet Občine Litija je na podlagi 14. člena Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija
(Uradni list RS, št. 132/03, 119/04, 119/05) in 16. člena Statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06) na 2. seji dne
19. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za določitev nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Litija za leto 2007 znaša
1,455 SIT oziroma 0,006 EUR.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 422-61/2006
Litija, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

6078.

Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega
sveta Občine Litija prešel na naslednjega
kandidata z liste

Članu Občinskega sveta Občine Litija Francu Rokavcu,
roj. 12. 9. 1963, stanujočemu Zgornja Jevnica 12, Kresnice, je
zaradi nezdružljivosti funkcije prenehal mandat člana občinskega sveta, zato je Občinska volilna komisija Občine Litija na seji
z dne 13. decembra 2006 na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06 – odločba US)

U G O T O V I L A,
da je mandat člana občinskega sveta Občine Litija prešel
na naslednjega kandidata z liste kandidatov Slovenske ljudske
stranke – SLS. Ta kandidat je Marija Osolnik Bajde, roj. 6. 8.
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Št. 041-1/2006
Litija, dne 13. decembra 2006
Predsednik
OVK Občine Litija
Marko Godec l.r.

Št. 007-7/2006
Litija, dne 19. decembra 2006

6077.

Stran

1958, stanujoča Spodnji Hotič 10, Litija. Kandidatka je podala
pisno izjavo, da sprejema mandat.

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

Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
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6079.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Luče za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00, 100/00, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 16. člena Statuta
Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 2/99 z
26. 3. 1999 in 1/03 z 21. 2. 2003) je Občinski svet Občine Luče
na 2. redni seji dne 20. 12. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče
za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Luče za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 2/06) se spremenita prvi in drugi odstavek 2. člena
odloka tako, da se novo besedilo glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in
storitve
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
73
PREJETE DONACIJE
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

v tolarjih
314.917.463
61.513.834
53.446.702
43.781.702
4.155.000
5.510.000
0
8.067.132
5.610.000
550.000
0
0
1.907.132
5.200.000
5.200.000
0
0
1.666.667
246.536.962
246.536.962
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II.
40

41

42
43

III.
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SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in društvom
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVENSTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja OS
INVENSTICIJSKI TRANSFERI
431 Invensticijski transferi pravnimi
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
432 Invensticijski transferi
proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/
PRESEŽEK/I-II)

Uradni list Republike Slovenije
336.100.000
113.854.103
19.000.000
4.100.000
88.258.565
95.538
2.400.000
108.069.503
26.305.977

Št. 007-8/2006
Luče, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

43.676.759
14.627.593
23.459.174
0
100.121.878
100.121.878
14.054.516
7.500.756
6.553.760
–21.182.537

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.
DELEŽEV (750+751+752)
75.
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
50.
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55.
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
–21.182.537
0
21.182.537
21.182.537
«.

6080.

Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v
letu 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 102. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo
Zgornjesavinjskih občin št. 2/99 z dne 26. 3. 1999 in 1/03 z
21. 2. 2003) je župan Občine Luče dne 8. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Luče
v letu 2007
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Luče za leto 2007 se
financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje na
podlagi proračuna za leto 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine 37.993.220 SIT, kar je sorazmerno s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2006.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje
investicij v teku.
3. člen
Po poteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2007.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2007 do
sprejetja proračuna za leto 2007 oziroma najkasneje do 31. 3.
2007.
5. člen
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Luče župan
občine seznani občinski svet ter nadzorni odbor, sklep pa se
objavi v Uradnem listu RS.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 007-6/2006
Luče, dne 8. decembra 2006
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

Uradni list Republike Slovenije
6081.

Sklep o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2007 v Občini Luče

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo
Zgornjesavinjskih občin št. 2/99 z dne 26. 3. 1999 in 1/03 z
21. 2. 2003) in na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS št. 17/88, 25/89),
je Občinski svet Občine Luče na 2. redni seji dne 20. 12. 2006
sprejel

Št.

2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 007-7/2006
Luče, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

METLIKA
6082.

Sklep o višini točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika
v letu 2007

Na podlagi 22. in 49 člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94,54/97 – odločba US, 56/98, 59/99,
– odločba US 89/99 in odločba US 61/99, 79/99 89/99), 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 60/04) ter 18. člena Statuta
Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 62/02 in 93/05)
je Občinski svet Občine Metlika na 2. redni seji dne 21. decembra 2006 sprejel

SKLEP
o višini točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2007
1. člen
S tem sklepom se določi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Metlika za leto 2007.
2. člen
Vrednost točke znaša 1,5 SIT oziroma 0,00626 EUR
(centralni paritetni tečaj 1 EUR = 239,64 SIT).

Stran

16281

3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 422-6/2006
Metlika, dne 21. decembra 2006
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

SKLEP
o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007
v Občini Luče
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Luče za leto 2007 znaša
0,3016 SIT oziroma 0,001259 € (informativni izračun, preračunano po centralnem paritetnem tečaju 239,640 SIT = 1 €).
Za vse fizične osebe, obrtnike in podjetja se za poslovne
površine, kot so nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem in kampi zmanjša vrednost točke na 30%
od polne vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2007.
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6083.

Sklep o spremembi Sklepa o načinu
financiranja političnih strank v Občini Metlika

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06), 26. člena Zakona o
političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 11.
ter 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99,
71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 2. redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o načinu financiranja
političnih strank v Občini Metlika
1. člen
V Sklepu o načinu financiranja političnih strank v Občini
Metlika (Uradni list RS, št. 15/03) se v 1. členu tretji odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»Stranki pripadajo sredstva iz proračuna Občine Metlika v
višini 50 SIT oziroma 0,21 EUR (centralni paritetni tečaj 1 EUR
= 239,640 SIT) na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to
stranko.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1.
2007.
Št. 410-274/2006
Metlika, dne 21. decembra 2006
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

6084.

Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana
Občinskega sveta Občine Metlika na naslednjo
kandidatko z liste

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Metlika z dne 21. 12. 2006, da je članu občinskega sveta
Jožetu Nemaniču prenehal mandat na podlagi prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 100/05 ZLS-UPB1), je Občinska volilna komisija Občine Metlika na podlagi 18. člena in prvega odstavka 30. člena Zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06) – uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB2) in 70/06 – odločba Ustavnega sodišča
RS ter na osnovi rezultatov glasovanja na rednih volitvah za
člane Občinskega sveta, ki je bilo 22. oktobra 2006,

Stran
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Št.
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u g o t o v i l a,

da je mandat člana občinskega sveta prešel na naslednjo
kandidatko z liste Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
(N.Si).
Ta kandidatka je Bernardka Štrucelj, roj. 28. 1. 1966,
Zemelj 17, 8332 Gradac.
Kandidatka je dne 21. 12. 2006 podpisala izjavo, da sprejema mandat članice občinskega sveta.
Št. 041-1/2006
Metlika, dne 21. decembra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Metlika
Marija Črnugelj, univ. dipl. prav., l.r.

6085.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Metlika za
leto 2007

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list
RS, št. 40/04-UPB1) in na podlagi 44., 45. in 46. člena Statuta
Območne obrtne zbornice Metlika, sprejetega na seji skupščine
Območne obrtne zbornice Metlika dne 8. 4. 2005, je skupščina
Območne obrtne zbornice Metlika na svoji 6. seji dne 20. 12.
2006 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Metlika za leto 2007
I.
Članarino plačujejo člani Obrtne zbornice Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne
osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji
kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne
zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse
člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi
osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje
članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec
november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje
članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec
november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v
enaki višini, kot je članu bila določena za mesec november
2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in
njihova združenja) plačuje članarino v enaki višini, kot je članu
bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre
po tečaju zamenjave;

Uradni list Republike Slovenije
– fizične in pravne osebe, ki so postali člani zbornice po
1. 11. 2006, plačujejo članarino v višini 4.240,00 SIT mesečno,
oziroma 17,70 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju
zamenjave;
– prostovoljni član v višini 4.240,00 SIT mesečno, oziroma 17,70 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju
zamenjave.
Članarino za leto 2006 (kamor sodi tudi članarina za mesec november 2006) je določila Skupščina Območne obrtne
zbornice Metlika dne 27. 12. 2004 s Sklepom o določitvi višine
in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Metlika,
ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 09/05 in je sestavni del
tega sklepa.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za
čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna
v skladu s sklenjenim sporazumom z Kmetijsko gozdarsko
zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Območna obrtna zbornica Metlika člane s pisnim obvestilom oziroma odločbo seznani o odmeri članarine za leto
2007.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski
račun št. 19100-0010141210, pri Deželni banki Slovenije d.d.
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med
letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno uporabo določbe prvega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak
primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne
zbornice Metlika.
O odločitvi iz prvega odstavka te točke je Območna obrtna
zbornica Metlika dolžna pisno obvestiti Upravni odbor Obrtne
zbornice Slovenije.
VIII.
Območna obrtna zbornica Metlika je pooblastila Obrtno
zbornico Slovenije za skupno izdajanje obvestil oziroma odločb
o odmeri članarine ter za druga dejanja, povezana s pobiranjem članarine.
Št. 321/06
Metlika, dne 20. decembra 2006
Predsednik
Območne obrtne zbornice Metlika
Marijan Cerjanec l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

POLJČANE
6086.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Poljčane v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B), 148. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) in 21. člena
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95,
72/99 in 65/02) je župan Občine Poljčane dne 11. 12. 2006
sprejel

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov
ter odhodkov in drugih izdatkov občine Poljčane je določen v
skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembi Odloka o proračunu
Občine Slovenska Bistrica za leto 2006, sprejetega na 2. redni
seji Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, dne 11. 12.
2006 (Odlok o spremembi odloka o proračunu).
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega
dela proračuna)
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene
porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2006, in sicer
v sorazmernem deležu glede na število prebivalcev na območju
Občine Poljčane (14,31%).
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine Poljčane povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o spremembi odloka o proračunu.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007
dalje.
Poljčane, dne 11. decembra 2006
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

POSTOJNA
6087.

Odlok o proračunu Občine Postojna za leto
2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02 in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in
66/99) je Občinski svet Občine Postojna na 3. seji dne 21. decembra 2006 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Postojna za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Postojna za leto 2007
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

70

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi,
se uporabljajo v višini opredeljeni z zakonom. V obdobju
začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine
določene s tem sklepom. Po preteku začasnega financiranja
se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun
tekočega leta.

16283

6. člen

1. člen
(vsebina sklepa)

Stran

(uveljavitev sklepa)

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Poljčane
v obdobju januar–marec 2007

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Poljčane (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

139 / 29. 12. 2006 /

71

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in
storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

Proračun leta
2007
12.279.695
9.918.194
8.246.278
6.628.055
1.183.788
434.435
0
1.671.916
1.354.115

Stran

72

73

74

II.
40

41

42

43

III.
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711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopr. dolg. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih
virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Uradni list Republike Slovenije
16.834
4.361
12.519
284.089
649.120
461.338
0
187.782
0
0
0
1.712.381
1.712.381
14.632.428
3.133.287
731.902
113.003
2.198.105
80.162
10.115
3.720.247
161.321
1.922.509
613.983
1.022.434
7.456.572
7.456.572
322.321
163.729
158.592
– 2.352.733

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta
2007
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
34.427
440 Dana posojila
34.427

VI.

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.

ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

0
0

0
– 34.427

Proračun leta
2006
2.503.756
2.503.756
2.503.756
163.787
163.787
163.787
– 47.191
2.339.968
2.339.968
47.191
47.191

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkpodskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Postojna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavkekonta.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so
določeni s proračunom. V imenu Občine Postojna se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se
proračunskim uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo
mesečno na podlagi zahtevkov, sredstva iz naslova investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena
finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri tem se
upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno
stanje proračuna.
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih
sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o
enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi
proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo
javnih naročil male vrednosti, ki ga je izdal župan.

Uradni list Republike Slovenije
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo
preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk, ki jih s
sklepom določi župan.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu
2. prihodki krajevnih skupnosti
3. izvirni del prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4. prihodki turistične takse
5. prihodki koncesijske dajatve od posebnih iger na
srečo
6. prihodki komunalnega prispevka za urejanje stavbnih
zemljišč
7. prihodki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
8. prihodki takse za obremenjevanje vode
9. prihodki drugih ekoloških taks
10. prihodki iz naslova poslovanja stanovanjskega področja.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Med izvrševanjem proračuna Občine Postojna se lahko
odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za
izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti
prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta.
Nov konto se odpre v okviru že obstoječe proračunske postavke. Odpre ga finančno-računovodska služba Oddelka za
proračun in gospodarstvo.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2007in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg obveznosti v breme proračunov
prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz
načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic
porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
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lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini
10.115 EUR.
Na predlog Oddelka za proračun in gospodarstvo odloča
o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF do višine 4.173 EUR župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 835 EUR odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga, o čemer poroča občinskemu svetu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do
višine 2.503.756 EUR, in sicer za naslednje investicije: prenova
objekta za Notranjski muzej, novogradnja telovadnice pri OŠ
A. Globočnika, prenova objekta podjetniški Inkubator v POC
Veliki Otok, izvedba kanalizacijskega in vodovodnega omrežja
v poslovno obrtni coni Veliki Otok.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o
najetju likvidnostnega posojila, vendar do višine 5% sprejetega
proračuna, kar pa mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Postojna v letu
2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-349/2006
Postojna, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Stran
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Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika
lokalnega pomena na območju Občine
Postojna

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena Statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98,
66/99, in 61/06) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine – območna enota Nova Gorica je Občinski svet Občine
Postojna na svoji 3. redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel

ODLOK
o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega
pomena na območju Občine Postojna
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi Postojna – Komanda garnizije EŠD 23088 v Postojni (v nadaljnjem besedilu spomenik).
Spomenik se nahaja v širšem centru Postojne v katastrski
občini Postojna na parcelni številki 3070 in 2417/24 (cela).
2. člen
Spomenik ima pomembno zgodovinsko pričevalno vrednost iz obdobja utrjene meje med Jugoslavijo in Italijo. Na
območju rapalske meje so nastale številne utrdbe in ob njih
vojašnice za vojsko. Vojašnica v Postojni je samo eden od teh
objektov zgrajen za poveljstvo karabinjerjev. Objekt priča o slovenski novejši zgodovini, nasilni politični delitvi slovenskega naroda in o prisotnosti in organiziranosti različnih vojsk. Spomenik
je primer kvalitetne arhitekturne gradnje vojaških objektov v
urbanih naseljih. Nekdanja kasarna za posadko karabinjerjev,
ki je po drugi svetovni vojni ohranila status kasarne, bo dobila
novo muzejsko izobraževalno vsebino z nalogo ohranjati spomin na preteklost in s tem tudi ohranjati spomin na nekdanjo
vsebino objekta.
3. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova
Gorica.
4. člen
Vplivno območje spomenika – zemljišče s stavbiščem leži
vzdolžno ob Kolodvorski cesti tako, da je glavna vhodna fasada
s katero meji na omenjeno cesto obrnjena na jugozahod in je os
slemena zgradbe postavljena v smeri severovzhod-jugovzhod.
Spomenik je obdan z ograjenim vrtom, oziroma dvoriščem, ki
na jugovzhodni strani sega do dovozne ceste s Kolodvorske,
ter na severozahodni strani do Notranjske ulice. Dvorišče na
severovzhodni stani objekta je omejeno z lastniško mejo kot
povezavo med skrajnima točkama zemljišča in poteka paralelno z osjo spomenika.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele in njegovo vplivno območje je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in
na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje zavoda.
6. člen
Uprava Občine Postojna mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku zemljišča na katerem se nahaja
spomenik odločbo o varstvu spomenika v skladu z zakonom.
7. člen
Zaznamba o kulturnem spomeniku se vpiše v zemljiško
knjigo. Občinski upravni organ predlaga vpis kulturnega spomenika v zemljiško knjigo v roku treh mesecev po sprejetju
odloka.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za varstvo kulturne dediščine.
9. člen
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 621-1/2006-4
Postojna, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

6089.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Postojna

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 47/04) ter na podlagi
16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96,
68/97, 31/98, 84/98, 66/99 in 61/06) je Občinski svet Občine
Postojna na 3. seji dne 21. 12. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Postojna
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
(Uradni list RS, št. 2/01, 90/02, 71/03, 133/03 in 141/04).
2. člen
Besedilo tretjega odstavka 6. člena se črta in nadomesti
z besedilom, ki se glasi:
»Korekcijski faktor (k) za nezazidana stavbna zemljišča v
letu 2007 znaša 0,8. Korekcijski faktor za izračun nadomestila
za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se določi do
konca leta za naslednje leto z dopolnitvijo tega odloka.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 422-391/2006
Postojna, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

6090.

Sklep o povprečnih stroških komunalne
opremljenosti

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet
Občine Postojna na 3. seji dne 21. 12. 2006 sprejel naslednji

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

6091.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 16. in 63. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski
svet Občine Postojna na 3. seji dne 21. 12. 2006 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna za leto 2007
znaša 0,0198 SIT.
II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se
uporablja od 1. 1. 2007.
Št. 422-391/2006
Postojna, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

16287

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

Skladno določilom Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67-97 – odl. US, 56/98 in 61/99
– odl. US), na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(uradno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB1) (Uradni list RS,
št. 100/05), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena Statuta Občine
Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in
79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci sprejel na 1. redni
seji dne 22. 12. 2006

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Rogašovci za leto 2006
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2006 (Uradni list RS, št. 119/05, 92/2006)
tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč SIT
KONTO

Št. 35103-87/2006
Postojna, dne 21. decembra 2006

Stran

ROGAŠOVCI

SKLEP
1. Povprečni stroški komunalne opremljenosti v skladu
s 25. členom Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v
Občini Postojna, se določijo:
– v znesku 10.024 SIT/m2 stavbne (gradbene) parcele
na območjih, ki se urejajo z občinskim lokacijskim načrtom, za
novogradnje, dokler za območje, kjer se obravnavana parcela
nahaja ni sprejet program opremljanja stavbnih zemljišč, za vse
ostale gradnje pa tudi po sprejetju prej navedenega programa,
kolikor ta ne predvidi drugačne rešitve;
– v znesku 4.876 SIT/m2 stavbne parcele, na vseh drugih
območjih, kar je enako osnovni ceni 1 m2 stavbne (gradbene)
parcele primerjalne velikosti 500 m2 in primerjalne skupne uporabne površine objekta 200,00 m2 (kar da 40% izkoriščenost
stavbnega zemljišča – izhodiščni faktor 1,00)
– za vsako dodatno 6% večjo izkoriščenost stavbnega
zemljišča se faktor poveča za 10,00%
– za vsako zmanjšanje izkoriščenosti stavbnega zemljišča za 6% se faktor zmanjša za 10%.
V obeh primerih se pri izračunu vmesnih vrednosti uporablja linearna interpolacija.
2. Vrednost, določena s tem sklepom velja na dan 31. 12.
2006 in se mesečno revalorizira s povprečnim indeksom za
stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in IGM.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
veljati začne naslednji dan po objavi.
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OPIS

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK IN
DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE
706 DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
721 PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ
DOMAČIH VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ
TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
74

Proračun leta
2006

483.764
96.858
85.983
80.239
1.747
3.997

10.875
3.959
887
119
440
5.470
3.272

3.272
0

383.634

Stran

16288 /

740

Št.

139 / 29. 12. 2006

Uradni list Republike Slovenije

TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

383.634

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

523.756

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN
STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 SREDSTVA, IZLOČENA V
REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE

43

106.971
11.342
2.049

900
2.000

6.450
63.860
15.200

234.154

420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

234.154

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ
PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)

14.980
2.950

–39.992

780

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

780

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)

0

440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
VI.

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

780

C) RAČUN FINANCIRANJA
50 VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–2.688

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.VIII.-IX.)

39.992

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

41.900

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2006-01/03-8
Rogašovci, dne 22. decembra 2006
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

VERŽEJ
Sklep o začasnem financiranju Občine Veržej v
obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLSUPB 1; Uradni list RS, št. 100/05) in 33. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Veržej
v obdobju januar–marec 2007
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Veržej v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2006
oziroma do sprejetja proračuna Občine Veržej za leto 2007.

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

751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
44 V.

–41.900

X.

6093.

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.

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

17.930

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

2.688

IX.

79.191

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,
KI NISO PRORAČUNSKI
UPORABNIKI

2.688

550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

164.701

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

ODPLAČILA DOLGA (550)

90.680

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
42

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55 VIII.

0

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Veržej
za leto 2006. V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2006. V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje že
začetih investicij, ki so bile vključene v proračun 2006.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Veržej za leto
2007.
4. člen
Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev
začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

5. člen
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Veržej za
leto 2007 župan obvesti občinski svet.

41

6. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 403-04/06-1-OV
Veržej, dne 23. decembra 2006
42

Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

III.

VITANJE
6094.

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

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02) in 16. člena
Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06) je Občinski
svet Občine Vitanje na 1. redni seji dne 15. 12. 2006, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Vitanje za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vitanje za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 11/06) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da
se glasi:
»Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjih
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/podskupina
I.
70

71

74
II.
40

Skupaj prihodki:
Tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na premoženje
Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dob. in doh. od
premoženja
711 Takse pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
Transferni prihodki
740 Transferni prihodki
Skupaj odhodki
Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalca

Proračun leta
2006
339.663
134.492
117.883
88.247
12.700
16.936
16.609

28.683
4.087

Stran

402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
413 Drugi tekoči domači transferi
Investicijski odhodki
420 nakup in gradnja osnovnih
sredstev
Proračunski presežek
Proračunski primanjkljaj

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.
Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
44
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
442 Poraba kupnin iz naslova
privatizacije
VI.
Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
(IV-V.)
C) Račun financiranja
VII.
Zadolževanje
VIII.
Odplačilo dolga
IX.
Sprememba stanja na računu
(I.+IV.+VII.-V.-VIII)
X.
Neto zadolževanje
XI.
Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.IX.)
XII.
Stanje sredstev na računih ob
koncu preteklega leta

16289
81.192
4.765
110.370
6.240
70.071
13.595
20.464
145.684
145.684
–35.118

250

250

–34.868

34.868
50.085
«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 062-06-2372
Vitanje, dne 15. decembra 2006
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

1.902
1.332
3.712
9.663
205.171
205.171
374.781
118.727
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6095.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Vitanje za leto 2007

Na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 56/98 in 89/99 – odločba
US), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 30. člena Statuta Občine
Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06) je župan Občine Vitanje dne
15. 12. 2006 sprejel

Stran

16290 /

Št.
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SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
Občine Vitanje za leto 2007
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Vitanje za leto 2007 se
financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje na
podlagi proračuna za leto 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se praviloma uporabljajo sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2006.
3. člen
Po poteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključujejo v proračun za leto 2007.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2007 do
sprejetja proračuna za leto 2007, oziroma najkasneje do 31. 3.
2007.
5. člen
Občinski svet je bil s sklepom o začasnem financiranju
proračunskih potreb Občine Vitanje v letu 2007 seznanjen na
seji 15. 12. 2006.
6. člen
Sklep o začasnem financiranju se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 062-06-2372/1
Vitanje, dne 15. decembra 2006
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

ZAGORJE OB SAVI
6096.

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

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve), 16. in 121. člena
Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 109/05 – UPB)
in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob
Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03 in Uradni list RS, št.
62/04) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 2. seji,
dne 23. 12. 2006 na predlog župana Občine Zagorje ob Savi
sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Zagorje ob Savi za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2006 (Uradni list RS, št. 58/06) se spremeni 3. člen, tako da
se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto
2006 se določa v naslednjih tolarskih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I SKUPAJ PRIHODKI 70+71+72+73+74
TEKOČI PRIHODKI 70+71
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolg. sr.
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II SKUPAJ ODHODKI 40+41+42+43
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Sredstva, izločena v rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transf. pravnim in fiz.
osebam, ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I – II
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750+751+752
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
IV – V
C RAČUN FINANCIRANJA

2.296.310.630
1.542.320.630
1.388.010.000
1.085.122.000
182.213.000
120.675.000
154.310.630
80.182.630
4.165.000
128.000
22.359.000
47.476.000
40.564.000
22.517.000
18.047.000
616.000
616.000
712.810.000
712.810.000
2.411.848.165
578.671.630
124.834.880
23.901.890
393.124.315
7.500.000
29.310.545
1.085.262.585
9.632.000
513.888.400
152.663.685
409.078.500
568.193.950
568.193.950
179.720.000
129.848.000
49.872.000
–115.537.535

6.076.000
4.576.000
1.500.000
0
0
6.076.000

Uradni list Republike Slovenije
VII ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH I+IV+VII-II-VVIII
X NETO ZADOLŽEVANJE VII-VIII
XI NETO FINANCIRANJE VI+VII-VIII-IX=III
XII Stanje sredstev na računih konec
preteklega leta

Št.
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Stran

16291

ŽIRI
100.000.000
100.000.000
11.550.000
11.550.000
–21.011.535
88.450.000
115.537.535
21.011.535
«.

6098.

Sklep o začasnem financiranju Občine Žiri v
obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je župan Občine Žiri dne 20. 12. 2006
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Žiri v obdobju
januar–marec 2007

2. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob
Savi za leto 2006 ostajajo nespremenjena.

1. SPLOŠNA DOLOČBA

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

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Žiri (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja
do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).

Št. 410-33/2005
Zagorje ob Savi, dne 23. decembra 2006
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

6097.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 109/05 – UPB) ter Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča – prečiščeno besedilo (UVZ,
št. 8/03 in Uradni list RS, št. 123/04) je Občinski svet Občine
Zagorje ob Savi na 2. seji dne 23. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zagorje ob Savi za leto
2007 znaša:
– 0,002707 € za zazidana stavbna zemljišča,
– 0,001353 € za nezazidana stavbna zemljišča.
2. člen
Vrednost točke iz prvega člena tega sklepa se uporablja
za izračun nadomestila od 1. 1. 2007 dalje in velja do spremembe.
3. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 422-11/2005
Zagorje ob Savi, dne 23. decembra 2006
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

1. člen
(vsebina sklepa)

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Žiri za leto 2006 (Uradni list RS, št. 120/05,
136/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:

Skupina/
Podskupina kontov/Konto/Podkonto
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr.
dolgoročnih sredstev

v EUR
Proračun
januar–marec
2007
677.153,23
484.006,72
378.157,13
320.914,32
35.463,16
21.779,66
105.849,59
20.004,54
1.619,91
96,71
78.033,05
6.095,39
13.309,89
13.309,89

Stran

16292 /

Št.
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73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
432 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
V. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
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1.344,73
1.344,73
175.330,37
170.097,50
670.045,23
328.187,54
46.981,57
7.820,12
270.198,81
3.187,03
205.402,54
119.036,58
8.506,80
77.859,16
136.349,55
136.349,55
105,60
105,60

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 7.108,00 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic
dolga v tekočem proračunskem letu.

7.108,08

5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)

0
0

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007
dalje.
Št. 410-60/2006
Žiri, dne 20. decembra 2006

0

Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

0
7.108,00
7.108,00
7.108,00
0
–7.108,00
–7.108,00
23.750,00

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o
proračunu.

ŽIROVNICA
6099.

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine in stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Žirovnica za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) ter 18. člena Statuta Občine
Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in Uradni
vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06)
je Občinski svet Občine Žirovnica na 2. seji dne 21. 12. 2006
sprejel

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske
površine in stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2007
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske
površine in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2007.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine za III. stopnjo opremljenosti brez stroškov komunal-
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Št.

nega urejanja in brez cene stavbnega zemljišča znaša na dan
31. 12. 2006 736,99 EUR oziroma 176.604,67 SIT.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Žirovnica za III. stopnjo komunalne
opremljenosti in gostoto naseljenosti 100-200 prebivalcev/ha
znašajo 103,18 EUR (24.725,72 SIT) na m2 koristne stanovanjske površine od tega:
– za komunalne objekte in naprave v individualni (osebni)
rabi 46,43 EUR/m2 oziroma 11.126,57 SIT/m2 (45%),
– za komunalne objekte in naprave v kolektivni (skupni)
rabi 56,75 EUR/m2 oziroma 13.599,15 SIT/m2) (55%).
4. člen
Cene za stavbno zemljišče se oblikujejo po območjih v
odstotkih povprečne gradbene cene, in sicer:
I.območje od 5% do 8%, ki obsega naselja, Moste, Breg,
Žirovnica, Selo, Breznica, Zabreznica, Doslovče, Smokuč, Rodine in Vrba;
II. območje od 2,5% do 5%, ki obsega vsa ostala območja
občine Žirovnica, ki niso opredeljena v območju I ali so razpršena gradnja v skladu z dolgoročnim družbenim planom Občine
Jesenice za Občino Žirovnica.
5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno revalorizirajo na osnovi rasti cen življenjskih potrebščin, ki jih mesečno
objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o
povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica
za leto 2006 (Uradni list RS, št. 119/05).
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
stopi v veljavo s 1. 1. 2007.
Žirovnica, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
a.)
b.)
c.)
d.)

6100.
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Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme za leto 2007 in meril za
odmero komunalnega prispevka na območju
Občine Žirovnica

Na podlagi 143. in 144. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Navodil za izračun
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), 18. člena
Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01,
109/01 in Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05 in Uradni
list RS, št. 39/06) in 19. člena Odloka o stavbnih zemljiščih
v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 88/01, UVG, št. 41/03)
je Občinski svet Občine Žirovnica na 2. redni seji dne 21. 12.
2006 sprejel

SKLEP
o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme za leto 2007 in meril za odmero
komunalnega prispevka na območju
Občine Žirovnica
1) Povprečni stroški komunalne opreme v skladu s 3. točko 18. člena Odloka o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica se
določijo v znesku 37,18 EUR/m2 (8.910,00 SIT/m2) gradbene
parcele, kar je enako osnovni ceni komunalne opremljenosti
1 m2 gradbene parcele primerjalne velikosti 600 m2 in primerjalne skupne neto tlorisne površine objekta 200,00 m2, (kar da
33,33% izkoriščenost stavbnega zemljišča – izhodiščni faktor
1,00).
2) Za vsako dodatno 6,667 % večjo izkoriščenost gradbene parcele se faktor poveča za 10,0% (faktor od 1,00 do
npr. 2,00 pri 100 % izkoriščenosti gradbene parcele), za vsako
zmanjšanje izkoriščenosti gradbene parcele za 3,333 % pa se
faktor zmanjša za 10,0 % (faktor od 1,00 do 0,00).
V obeh primerih se pri izračunu vmesnih vrednosti uporablja linearna interpolacija.
3) V skladu z 18. členom Odloka se pri izračunu površin
objekta uporabljajo korekcijski faktorji:
a) glede namembnosti objekta, kot olajšava za pospeševanje stanovanjske gradnje:

obrtno-industrijska dejavnost, ki nadpovprečno obremenjuje komunalno infrastrukturo
(kemična ind., avtopralnice, pralnice, benc. črpalke
gostinska in počitniška dejavnost
poslovna in trgovska dejavnost
obrtno-industrijska dejavnost
stanovanjska namembnost
skladiščna dejavnost
pokrita parkirišča
kmetijska dejavnost
zunanja parkirišča, športne površine
za izgradnjo kanalizacije in ČN za že zgrajene objekte
za izgradnjo kanalizacije in ČN za priklopljene na skupinske greznice
za izgradnjo javne razsvtljave za že zgrajene objekte
Za cesto v makadamski izvedbi

100%

faktor je

1,00

90%
80%
80%
60%
50%
40%
30%
25%

faktor je
faktor je
faktor je
faktor je
faktor je
faktor je
faktor je
faktor je
faktor je
faktor je
faktor je
faktor je

0,90
0,80
0,80
0,60
0,50
0,40
0,30
0,25
0,22
0,70
0,22
0,22

4) Povprečni stroški komunalne opreme za 1 m2 gradbene parcele znašajo 37,18 EUR/m2 (8.910,00 SIT/m2), od tega je
upoštevana posamezna komunalna oprema v naslednjih deležih:
a)
–
–
–

individualna raba:
kanalizacijsko omrežje – fekalno
plinovodno (toplovodno) omrežje
vodovodno omrežje

20%
10%
11%

7,43 EUR/m2
3,72 EUR/m2
4,09 EUR/m2

(1782,00 SIT/m2)
(891,00 SIT/m2)
(980,00 SIT/m2)

Stran

–
–
–
b)
–
–
–
–
–
–
–
–
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električno omrežje – kabelsko
električno omrežje – zračni vodi
telefonsko omrežje
kolektivna raba:
cestno omrežje – asfalt + pločniki
cestno omrežje – asfalt
cestno omrežje – makadam
urejena parkirišča
parkirišča v sklopu cest
omrežje javne razsvetljave
kanalizacijsko omrežje – meteor.
SKUPAJ(kom. oprema a/+b/)

Uradni list Republike Slovenije
10%
7%
6%

3,72 EUR/m2
2,60 EUR/m2
2,23 EUR/m2

(891,00 SIT/m2)
(624, 00 SIT/m2)
(535,00 SIT/m2)

35%
28%
15%
8%
3%
5%
12%
100%

13,02 EUR/m2
10,41 EUR/m2
5,58 EUR/m2
2,98 EUR/m2
1,11 EUR/m2
1,86 EUR/m2
4,46 EUR/m2
37,18 EUR/m2

(3.119,00 SIT/m2)
(2.495,00 SIT/m2)
(1.337,00 SIT/m2)
(713,00 SIT/m2)
(267,00 SIT/m2)
(445,00 SIT/m2)
(1069,00 SIT/m2)
(8910,00 SIT/m2)

5) Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da se
površina gradbene parcele, na katerem bo stal objekt zavezanca, pomnoži s povprečnimi stroški komunalnega opremljanja za
m2 gradbene parcele iz točke 1, korekcijskimi faktorji zmogljivosti javne infrastrukture iz točk 2, 3 in 4 z upoštevanjem objektov
in naprav komunalne opremljenosti, na katero je objekt možno
priključiti.
6) Delež stroškov opremljanja zemljišč z javno infrastrukturo (CATV, telefon, plin), ki ne pripada lokalni komunalni infrastrukturi, se zavezancem ne odmerja.
7) Oddaljenost (nad 200 m) posameznega komunalnega
voda od stavbne parcele in s tem povezani stroški izgradnje
oziroma zmanjšanje komunalnega prispevka, se ugotavljajo
za vsak primer posebej.
8) Vrsta gradnje (novogradnja, prizidava, nadomestna
gradnja, sprememba namembnosti) se upošteva s smiselno
uporabo obračuna neto tlorisnih površin objekta glede na celotno površino gradbene parcele ter korekcijskih faktorjev iz
točk 2, 3 in 4.
9) Vrednost, določena s tem sklepom se uporablja do
uveljavitve novega sklepa, vendar najdlje do 31. 3. 2008.
10) Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov
izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na
komunalne objekte in naprave.
11) Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Žirovnica, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

6101.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Žirovnica za leto 2007

– v stanovanjskem in počitniškem tipu območja
0,0012 EUR (0,0001 EUR/mesec) ali 0,2870 SIT (0,0239 SIT/
mesec)
– v poslovnem in proizvodnem tipu območja 0,0032 EUR
(0,0003 EUR/mesec) ali 0,7764 SIT (0,0647 SIT/mesec)
– za nezazidana stavbna zemljišča v obeh območjih
0,0004 EUR (0,00003 EUR/mesec) ali 0,0957 SIT (0,0080
SIT/mesec).
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati s 1. januarjem 2007.
Žirovnica, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

6102.

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v
Občini Žirovnica v letu 2007

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 87/01) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01
in 109/01, UVG št. 34/04 in 17/05, Uradni list RS, št. 39/06)
je Občinski svet Občine Žirovnica na 2. seji dne 21. 12. 2006
sprejel

SKLEP
o enkratnem prispevku za novorojence
v Občini Žirovnica v letu 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 1) in 18. člena Statuta Občine
Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in Urradni
vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06)
je Občinski svet Občine Žirovnica na 2. seji dne 21. 12. 2006
sprejel

1. člen
Ta sklep ureja enkratni prispevek za novorojence v Občini Žirovnica, rojene v letu 2007, določa upravičence, višino
dodatka, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje
prispevka.

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Žirovnica za leto 2007

2. člen
Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s
katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje
stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Žirovnica znaša v letu
2007:

3. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Žirovnica.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Višina prispevka za novorojenega otroka znaša 250 EUR
bruto.
5. člen
Pravico do prispevka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega
sporazuma, s predložitvijo pisnega zahtevka pri občinski upravi
Občine Žirovnica najkasneje do 31. 12. 2007, oziroma do 28. 2.
2008, če je otrok rojen po 1. 12. 2007.
6. člen
Prispevek se nakaže na bančni račun novorojenca ali
bančni račun starša, ki je vlagatelj zahtevka.
7. člen
Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe
ali pristojnega centra za socialno delo lahko odloči, da se
prispevek dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi
novorojenca.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 121-0037/2006
Žirovnica, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

MINISTRSTVA
6103.

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje širjenja in zatiranje stekline
– Rabies (Lyssa)

Na podlagi desetega odstavka 6. člena, drugega odstavka
18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih
merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja
in zatiranje stekline – Rabies (Lyssa)
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje
širjenja in zatiranje stekline – Rabies (Lyssa) (v nadaljnjem
besedilu: bolezen), vrste živali, preglede, način obveščanja in
poročanja, vsebino evidenc, plačilo stroškov ter zagotavljanje
podatkov v centralnem informacijskem sistemu VURS (v nadaljnjem besedilu: CIS VURS) glede bolezni.
2. člen
(izrazi)
Za potrebe tega pravilnika se poleg izrazov iz Zakona
o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05)
uporabljajo tudi izrazi iz Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi
zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso
namenjeni prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne 10. 10. 2002,
str 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1774/2002/ES).
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3. člen
(klinični znaki)
Klinični znaki za bolezen so navedeni v Prilogi 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(okuženo območje)
Za območje, okuženo s steklino, se šteje celotno območje
Republike Slovenije.
5. člen
(sum)
Sum na bolezen je podan, če:
– lisica ali drug sesalec poškoduje človeka,
– lisica ali drug sesalec kaže klinične znake, na osnovi
katerih je mogoče sumiti, da se je pojavila bolezen,
– lisica ali drug sesalec poškoduje domačo žival.
6. člen
(ukrepi ob sumu)
(1) Veterinarska organizacija s koncesijo (v nadaljnjem
besedilu: veterinarska organizacija) je ob sumu, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično potrditi ali ovreči
sum in o sumu v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni,
obvestiti Veterinarsko upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
(2) Veterinarska organizacija mora s pisnim navodilom
takoj po prijavi suma bolezni določiti:
1. osamitev živali, ki kaže klinične znake bolezni, do odločitve uradnega veterinarja, vendar ne več kot 10 dni za pse in
dvajset dni za ostale živali. Če žival pogine, mora veterinarska
organizacija nemudoma poslati v preiskavo glavo ali celo truplo
živali;
2. desetdnevni nadzor psov in mačk, ki so ranili Ijudi,
vendar ne kažejo kliničnih znakov bolezni. V tem času mora
imetnik živali poskrbeti za tri klinične preglede živali v veterinarski organizaciji, in sicer: prvi, peti in deseti dan po ugrizu.
Rezultate teh pregledov mora veterinarska organizacija vnesti
v centralni informacijski sistem VURS, rezultat zaključnega
kliničnega pregleda, ki ne sme biti opravljen prej kot deseti dan
po ugrizu, pa mora čimprej, vendar najpozneje v 15 dneh po
ugrizu, sporočiti antirabični ambulanti.
(3) Uradni veterinar lahko, da bi preprečil nepotrebno
trpljenje živali, ne glede na rok iz 1. točke prejšnjega odstavka,
odredi usmrtitev živali.
7. člen
(ostali ukrepi)
(1) Na okuženem območju veljajo poleg ukrepov iz prejšnjega člena tudi naslednji ukrepi:
1. zaščitno cepljenje psov proti steklini;
2. zapiranje in izolacija živali, za katere se sumi, da so
zbolele;
3. vsi psi na javnem mestu morajo biti na vrvici;
4. necepljene živali, ki so prišle v stik s steklo živaljo, je
treba usmrtiti;
5. necepljene živali, za katere se sumi, da so prišle v stik
s steklo živaljo, je potrebno imeti pod trimesečno veterinarsko
kontrolo. Če lastnik ne pristane na takšno kontrolo, je treba
take živali usmrtiti;
6. dokazano cepljenim živalim, ki so prišle v stik s steklo
živaljo, se mora določiti zaščitni titer protiteles; če je titer manjši od 0,5 internacionalnih enot, je treba žival revakcinirati in
opraviti trimesečno veterinarsko kontrolo; če lastnik ne pristane
na revakcinacijo oziroma trimesečno veterinarsko kontrolo, je
treba take živali usmrtiti;
7. dezinfekcija objektov, v katerih se je nahajala stekla
žival.
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(2) Ne glede na 3. točko prejšnjega odstavka se smejo
prosto gibati psi, ko se uporabljajo za lov, pri paši živali in v
službene namene.
8. člen
(divje živali)
Zatiranje in preprečevanje bolezni pri divjih živalih se
izvaja skladno s programom VURS.
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12. člen
(prehodna določba)
V primerih iz 10. člena tega pravilnika mora veterinarska organizacija do pričetka uporabe CIS VURS območnemu
uradu VURS mesečno, do desetega dne v mesecu, predložiti
pravilno izpolnjen obrazec MP-E, ki je dostopen na spletnih
straneh VURS.
13. člen

9. člen

(prenehanje veljavnosti)

(ukrepi pri divjih živalih)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje stekline
– Rabies (Lyssa) (Uradni list RS, št. 89/99 in 33/01 – ZVet-1).

Na okuženem območju veljajo za divje živali poleg ukrepov iz 6. in 7. člena tega pravilnika tudi naslednji ukrepi:
1. odstreljene ali poginule lisice morajo lovske organizacije poslati v preiskavo po programu VURS na Nacionalni
veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI);
2. divje živali, ki kažejo značilne klinične znake bolezni,
morajo lovske organizacije usmrtiti in poslati njihova trupla v
preiskavo na NVI;
3. ne glede na prejšnjo točko je dovoljeno trupla divjih živali
odirati v obratih, registriranih v skladu z Uredbo 1774/2002/ES
pod naslednjimi pogoji:
– oseba, ki odira trupla teh živali, mora biti zaščitno cepljena proti bolezni, med odiranjem mora nositi zaščitna očala,
zaščitno obleko, rokavice in masko,
– vreča s kožo in truplom mora biti hranjena v posebnem
prostoru, dokler preiskava ni opravljena,
– če je izvid preiskave pozitiven na bolezen, je treba vrečo
skupaj s kožo in truplom neškodljivo uničiti, opraviti je potrebno
dezinfekcijo prostorov, v katerih so se nahajali žival, oprema in
zaščitna sredstva.
10. člen
(preventiva)
(1) Imetniki psov morajo zagotoviti cepljenje psov proti
bolezni, ko ti dopolnijo tri mesece starosti.
(2) Najpozneje ob cepljenju morajo biti psi označeni in
registrirani. V primeru, da imetnik psa s prebivališčem v Republiki Sloveniji cepi ali registrira psa v drugi državi, mora
zagotoviti vnos cepljenja oziroma registracije v register psov
v CIS VURS najpozneje v 30 dneh od opravljenega cepljenja
oziroma registracije. Ob cepljenju je potrebno psom odpraviti
tudi notranje zajedalce.
(3) Ponovna cepljenja (revakcinacije) psov je potrebno
opravljati v rokih, ki jih določajo proizvajalci cepiv, vendar od
zadnjega cepljenja ne sme preteči več kot 12 mesecev.
(4) Cepiva, ki se uporabljajo za cepljenje proti bolezni, morajo izpolnjevati standarde za cepiva, ki so navedeni
v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Cepljenje opravljajo veterinarske organizacije in o
opravljenih delih mesečno do desetega dne v mesecu poročajo v CIS VURS.
(6) Identifikacijska številka živali, cepljenje, podatki o cepivu in datum predvidenega ponovnega cepljenja so sestavni del
evidenc, ki jih mora voditi veterinarska organizacija, vpisati pa
jih mora v register psov v CIS VURS in v veterinarski dokument,
ki mora spremljati psa.
(7) V skladu z Odločbo Komisije z dne 2. februarja 2005
o določitvi obdobja, po preteku katerega je cepljenje proti steklini veljavno (2005/91/ES) (UL L št. 31 z dne 4. 2. 2005, str.
61), se šteje, da je cepljenje ali ponovno cepljenje proti bolezni
veljavno šele 21. dan po opravljenem cepljenju.
11. člen
(stroški)
Stroški diagnostičnih preiskav iz 6. točke prvega odstavka
7. člena ter 1. in 2. točke 9. člena tega pravilnika se krijejo iz
proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški bremenijo
skrbnika živali.

14. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-427/2006
Ljubljana, dne 22. decembra 2006
EVA 2006-2311-0193
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priloga 1
Bolezen
steklina

Klinični znaki
– neješčnost, potrtost,
– razdražljivost,
– pri psih in mačkah napadalnost,
– pri lisicah in srnjadi neplašnost in oteženo
gibanje,
– močno slinjenje,
– pri mrtvi živali se lahko opazijo tujki v gobcu.

Priloga 2
STANDARDI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI CEPIVO
ZA AKTIVNO ZAŠČITO PSOV PROTI STEKLINI
Opredelitev pojma
Cepivo predstavlja suspenzijo:
– aktivne učinkovine v obliki suspenzije mrtvega (inaktiviranega) virusa stekline,
– adjuvansa,
– ostalih sestavin.
Registracija
Cepivo mora biti izdelano v skladu s standardi OIE in
mora imeti dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji.
Indikacija
Cepivo mora biti namenjeno aktivni zaščiti zdravih psov,
starih nad 3 mesece. Omogočati mora tudi cepljenje gravidnih
živali. Aplikacija cepiva je lahko s/c ali i/m.
Delovanje
Cepivo mora spodbuditi nastanek imunosti, ki zagotavlja
aktivno zaščito proti steklini najmanj za čas do ponovnega
cepljenja.
Količina
Uporabljena doza, ki zagotavlja aktivno zaščito, ne sme
presegati 1 ml.
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Pravilnik o monitoringu reziduov

Na podlagi četrtega odstavka 57. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o monitoringu reziduov
1. člen
(področje urejanja)
Ta pravilnik določa ukrepe za spremljanje reziduov pri
živalih za proizvodnjo živil in živalskih proizvodih v skladu z
Direktivo Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za
spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih
in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in
86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (UL L št. 125
z dne 23. 5. 1996, str. 10, z vsemi spremembami; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 96/23/ES).
2. člen
(namen monitoringa)
Monitoring rezidua pri živalih za proizvodnjo živil (v nadaljnjem besedilu: živali) in živalskih proizvodih, izvaja Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
VURS) z namenom, da se odkrije navzočnost reziduov pri
živalih, njihovih iztrebkih, telesnih tekočinah, živalskem tkivu, v
živalskih proizvodih, krmi in vodi za napajanje živali.
3. člen
(naloge VURS)
(1) VURS izvaja naslednje naloge:
– izdela letni načrt iz 4. člena tega pravilnika;
– usklajuje delo izvajalcev letnega načrta;
– zbira vse potrebne podatke o rezultatih izvedbe letnega
načrta in rezultatih predpisanih ukrepov izvajanja veterinarskega nadzora letnega načrta za preteklo leto ter vse potrebne
podatke za pripravo letnega načrta za tekoče leto;
– izvaja predpisane ukrepe v primeru ugotovljenih kršitev, skladno z določbami zakona, ki ureja veterinarska merila
skladnosti.
(2) Določbe tega člena se ne uporabljajo za krmo, če je s
predpisi, ki urejajo krmo drugače določeno.
4. člen
(cilj in vsebina letnega načrta)
Letni načrt mora:
a) predvideti odkrivanje prisotnosti reziduov iz Priloge I,
ki je sestavni del tega pravilnika glede na vrsto živali v skladu
s Prilogo II, ki je sestavni del tega pravilnika;
b) določiti odkrivanje prisotnosti reziduov iz Priloge I tega
pravilnika pri živalih, v njihovih iztrebkih in telesnih tekočinah, v
živalskih tkivih in v živalskih proizvodih, kot so na primer meso,
mleko, jajca in med, v vodi za napajanje živali, krmi in na vseh
mestih, kjer se živali zadržujejo;
c) pri izračunu števila vzorcev upoštevati določbe Prilog
III in IV, ki sta sestavni del tega pravilnika;
d) upoštevati specifičen položaj v Republiki Sloveniji in
vsebovati:
– navedbo predpisov glede uporabe substanc iz Priloge I
tega pravilnika, zlasti glede njihovih prepovedi in odobritev, glede
njihove distribucije in prometa;
– navodila, ki določajo dajanje teh substanc živalim, v
primeru, da to ni določeno s predpisi Skupnosti in pogoje za to
predpiše minister, pristojen za veterinarstvo;
– podatke o izvajalcih letnega načrta;
– seznam imenovanih laboratorijev s podatki o njihovih
zmogljivostih za analizo vzorcev;
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– najvišje dovoljene količine reziduov, ki jih predpiše minister, pristojen za veterinarstvo, kadar le te niso določene s
predpisi Skupnosti;
– seznam reziduov, ki se jih analizira, analizne metode,
standarde za tolmačenje rezultatov, število uradnih vzorcev, ki
se jih odvzame ter razlog za takšno število;
– število uradnih vzorcev, ki jih je potrebno vzeti glede na
število živali posameznih živalskih vrst, zaklanih v preteklem
letu ter letno proizvodnjo živalskih proizvodov preteklega leta,
skladno s količinami in pogostostjo vzorčenja, določenimi v
Prilogi IV tega pravilnika;
– natančen opis načina in postopkov odvzema uradnih
vzorcev;
– ukrepe v zvezi z živalmi ali živalskimi proizvodi pri katerih so bila odkrita rezidua.
5. člen
(spremembe letnega načrta)
(1) VURS mora letni načrt spremeniti ali dopolniti na zahtevo Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: Komisija) zaradi
uskladitve z določbami Direktive Sveta 96/23/ES.
(2) VURS lahko zaprosi Komisijo za spremembo letnega
načrta v obliki dopolnitve ali dodatka že odobrenega letnega
načrta zaradi spremenjenega položaja v Republiki Sloveniji ali
posameznem delu države ali na podlagi rezultatov veterinarskih pregledov.
(3) VURS lahko na podlagi dovoljenja Komisije v letnem
načrtu določi drugačno vzorčenje, kot je določeno v Prilogi
IV tega pravilnika, če je to povezano z učinkovitostjo izvajanja načrta, pod pogojem, da zmožnost odkrivanja reziduov iz
Priloge I tega pravilnika in primerov uporabe prepovedanih ali
nedovoljenih substanc zaradi tega ni zmanjšana.
6. člen
(obveščanje o izvajanju letnega načrta)
(1) VURS objavi rezultate izvajanja letnega načrta enkrat
letno na spletnih straneh VURS.
(2) VURS pošlje Komisiji najpozneje do 31. marca tekočega leta:
– rezultate letnega načrta za preteklo leto,
– izvedene ukrepe letnega načrta za preteklo leto,
– letni načrt za tekoče leto vključno z rezultati vseh dodatno opravljenih veterinarskih pregledov za preteklo leto,
– rezultate veterinarskih pregledov na rezidua, ki jih opravijo pri živalih in živalskih proizvodih, uvoženih iz tretjih držav
za preteklo leto.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek VURS obvešča Komisijo
in druge države članice Stalnega veterinarskega odbora o izvajanju letnega načrta tekočega leta vsakih šest mesecev.
7. člen
(dolžnosti imetnikov živali in nosilcev živilske dejavnosti)
Imetniki živali, živalskih proizvodov ter nosilci živilske
dejavnosti, ki so pod veterinarskim nadzorom, morajo:
a) izvajati preglede, s katerimi se prepričajo, da se pri
živalih ali živalskih proizvodih ne nahajajo rezidua;
b) na zahtevo uradnega veterinarja sporočiti vse podatke
o gospodarstvu;
c) omogočiti veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov ter pomagati uradnemu veterinarju ali pooblaščenemu
osebju pri vseh odrejenih ukrepih;
d) hraniti veterinarske recepte pet let.
8. člen
(dolžnosti veterinarjev v veterinarskih organizacijah)
Veterinarji veterinarskih organizacij s koncesijo morajo:
a) spremljati pogoje vzreje in reje ter vseh terapevtskih
oziroma zootehničnih posegov na živalih;
b) vpisati v dnevnik veterinarskih posegov na kmetijskem
gospodarstvu datum in vrsto vseh terapevtskih oziroma zooteh-
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ničnih posegov na živalih, predpisanih ali uporabljenih zdravil,
identifikacijske podatke zdravljene živali in karence;
c) na zahtevo uradnega veterinarja sporočiti vse podatke
o določenem gospodarstvu.
9. člen
(vključitev v mrežo za epidemiološki nadzor ali v sistem za
spremljanje kvalitete)
Če je vzpostavljena mreža za epidemiološki nadzor ali
sistem spremljanja kvalitete, lahko VURS zmanjša pogostost
veterinarskih pregledov v okviru izvajanja uradnega nadzora
v klavnici ali ob prvi oddaji akvakulture in proizvodov ribištva
v promet.
10. člen
(laboratoriji)
(1) VURS določi en nacionalni referenčni laboratorij za
analizo posameznih substanc, podskupine substanc ali skupine
substanc.
(2) Kadar pride pri snoveh iz skupine A do dvoma zaradi
nasprotujočih si rezultatov analiz, mora te rezultate potrditi
nacionalni referenčni laboratorij, ki je določen za odkrivanje
te substance, podskupine substanc ali skupine substanc iz
skupine A.
(3) Kadar se z analizo izkaže navzočnost substanc, ki so
dovoljene za uporabo, vendar presegajo predpisane meje, ali
navzočnost onesnaževalcev iz okolja, mora uradni veterinar
izvesti in odrediti ukrepe v skladu z določbami nacionalnih
predpisov in predpisov Skupnosti.
11. člen
(sodelovanje z ostalimi pristojnimi organi)
Kadar se izda dovoljenje za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini za živali za proizvodnjo živil, VURS
posreduje informacije o rutinskih analiznih metodah za odkrivanje reziduov nacionalnim referenčnim laboratorijem, le ti
pa naprej referenčnim laboratorijem Skupnosti preko organa,
pristojnega za za zdravila in medicinske pripomočke.
12. člen
(stroški)
Stroški veterinarskih pregledov, laboratorijskih analiz in
neškodljive odstranitve živalskih stranskih proizvodov v primeru ugotovljenih prisotnosti reziduov, bremenijo imetnika živali
oziroma nosilca živilske dejavnosti brez pravice do odškodnine
ali nadomestila.
13. člen
(nepooblaščene osebe)
Kadar se odkrije nedovoljene substance, prepovedane
substance, ali druge substance iz skupine A in podskupin 1
in 2 skupine B Priloge I tega pravilnika, pri nepooblaščenih
osebah, jih uradni veterinar odvzame, dokler VURS ne sprejme
ustreznih ukrepov. Odvzem nedovoljenih substanc ne vpliva na
morebitne druge postopke, ki se vodijo zoper kršitelja.
14. člen
(ukrepi uradnega veterinarja v klavnici)
(1) Če se sumi ali dokaže, da so bile živalim dane prepovedane substance oziroma nedovoljene substance, morajo biti
v klavnici izvršeni naslednji ukrepi:
a) živali zaklati ločeno od drugih živali;
b) zaseči in shraniti trupe in drobovino živali in opraviti vsa
potrebna vzorčenja, dokler se sum ne potrdi ali ovrže;
c) v primeru, da analize rezultatov uradnega vzorca pokažejo kršitve, odrediti predpisano odstranjevanje trupov in
drobovine brez povračila škode ali nadomestila.
(2) Če se sumi ali dokaže, da pri živalih, ki so bile deležne
dovoljenih veterinarskih posegov, niso bile upoštevane karence,
odložiti zakol teh živali, dokler ni mogoče zagotoviti, da količina
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reziduov ne presega dovoljenih količin. Ta čas nikakor ne sme
biti krajši od karence, ki je predpisana za sporno substanco.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je živali dovoljeno zaklati pred iztekom prepovedi ali odložilnega roka, kadar to terjajo
nujne razmere ali dobro počutje živali, ali če zaradi infrastrukture in opreme klavnice z zakolom ni mogoče odlašati. Meso
in drobovino se zaseže, dokler niso znani rezultati vseh veterinarskih pregledov v okviru uradnega nadzora. Za prehrano ljudi
se lahko uporabi samo meso in drobovina, v katerih rezidua ne
presegajo dovoljenih količin.
15. člen
(ukrepi na mejnih veterinarskih postajah)
(1) Kadar veterinarski pregledi pokažejo navzočnost reziduov pri živalih oziroma živalskih proizvodih, v celotni pošiljki ali
delu pošiljke, ki izvira iz istega gospodarstva ali obrata izvora,
VURS sprejme naslednje ukrepe:
a) obvesti Komisijo;
b) opravi strožje veterinarske preglede pri vseh živalih
in živalskih proizvodih iz istega vira. Mejna veterinarska inšpekcija mora zadržati naslednjih 10 pošiljk iz istega vira in na
reprezentativnem vzorcu vsake pošiljke ali dela pošiljke opraviti
veterinarski pregled na prisotnost reziduov.
(2) Kadar veterinarski pregledi iz točke b prejšnjega odstavka pokažejo navzočnost reziduov, uradni veterinar odredi
naslednje ukrepe:
a) vrnitev pošiljke ali dela pošiljke v državo porekla na
stroške pošiljatelja ali njegovega predstavnika in jasno označitev razlogov za zavrnitev na spremni dokumentaciji;
b) glede na naravo ugotovljene kršitve in na tveganje, ki
je povezano s kršitvijo, pošiljatelju prepustiti odločitev o tem, ali
bo pošiljko ali del pošiljke poslal nazaj, jo uničil ali jo uporabil
v druge namene, ki jih dovoljujejo predpisi Skupnosti, brez
vsakega povračila škode ali nadomestila.
16. člen
(sodelovanje s Komisijo in drugimi državami članicami
Evropske unije)
(1) Če se na podlagi veterinarskih pregledov ugotovi, da
bi bilo treba uvesti preiskavo ali kako drugače ukrepati v eni ali
več državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu:
države članice) ali v tretjih državah, VURS obvesti druge države članice in Komisijo.
(2) Če gre za živali ali živalske proizvode, ki prihajajo iz
druge države članice, VURS lahko zahteva, da pristojni organ
države članice porekla uporabi za gospodarstvo ali obrat izvora določbe predpisov Skupnosti, ki določajo ukrepe v primeru
ugotovitve take vrste kršitev.
(3) Če gre za živali ali živalske proizvode, ki se uvozijo
iz tretje države, VURS preda zadevo Komisiji v nadaljnje odločanje.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ukrepih monitoringa določenih snovi in njihovih ostankov
v živih živalih in živalskih proizvodih (Uradni list RS, št. 15/04
in 38/04 – popr.).
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-408/2006
Ljubljana, dne 12. decembra 2006
EVA 2006-2311-0055
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA I
REZIDUA
SKUPINA A – Substance z anaboličnim učinkom in nedovoljene substance
(1) stilbeni, derivati stilbenov, njihove soli in estri
(2) snovi s tireostatičnim delovanjem
(3) steroidi
(4) laktoni rezorcilne kisline, vključno z zeranoli
(5) beta agonisti
(6) spojine, ki so navedene v Prilogi IV Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za
določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (UL L št. 224 z
dne 18. 8. 1990, str. 1, z vsemi spremembami)
SKUPINA B – Zdravila za uporabo v veterinarski medicini in onesnaževalci iz okolja
(1) Antibakterijska sredstva, vključno s sulfonamidi, kinoloni
(2) Zdravila za uporabo v veterinarski medicini
(a) antihelmintiki
(b) kokcidiostatiki, vključno z nitroimidazoli
(c) karbamati in piretroidi
(d) pomirjevala
(e) nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID)
(f) druge farmakološko aktivne snovi
(3) Druge snovi in onesnaževalci iz okolja
(a) organoklorne spojine, vključno s polikloriranimi bifenili
(b) organofosforne spojine
(c) kemični elementi
(d) mikotoksini
(e) barvila
(f) drugo
PRILOGA II
REZIDUA, KI SE JIH UGOTAVLJA GLEDE NA VRSTO ŽIVALI, ŽIVALSKE PROIZVODE, KRMO, VKLJUČNO Z VODO
ZA NAPAJANJE ŽIVALI
Skupina
snovi iz
Priloge I
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Govedo, ovce/
koze, prašiči,
konji
X
X
X
X
X
X

Perutnina

Akvakultura

X
X
X
X
X
X

X

B1
X
X
B2a
X
X
B2b
X
X
B2c
X
X
B2d
X
B2e
X
X
B2f
B3a
X
X
B3b
X
B3c
X
X
B3d
X
X
B3e
B3f
(*) Pri divjadi so pomembni le kemijski elementi.

Mleko

Jajca

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Kunci, uplenjena
divjad(*), gojena
divjad
X
X
X
X
X
X

Med

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
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PRILOGA III
STRATEGIJA VZORČENJA

1. Namen letnega načrta je izvajanje nadzora nad rezidui pri živalih in živalskih proizvodih na gospodarstvih, v klavnicah, mlekarnah, ribogojnicah, vključno z ribami, ki so pripravljene za prodajo na trgu in na mestih za zbiranje in pakiranje jajc.
Uradne vzorce se mora vzeti v skladu z ustreznim poglavjem iz Priloge IV.
Odvzem uradnih vzorcev mora vedno potekati nepredvideno in nepričakovano, ob nenapovedani uri in na nenapovedan dan.
Z vsemi potrebnimi varnostnimi ukrepi je potrebno zagotoviti, da pregledi ohranijo element presenečenja.
2. Pri substancah iz skupine A je namen preverjanja odkrivanje prepovedane uporabe oziroma nedovoljene uporabe substanc
oziroma zlorabe pri dajanju dovoljenih substanc. Poudarek pri vzorčenju je odvisen od ustreznega poglavja Priloge IV.
Odvzemanje vzorcev mora biti ciljno, upoštevati se morajo naslednji minimalni kriteriji:
spol, starost, vrsta živali, sistem pitanja, vsi drugi razpoložljivi podatki in vsak podatek o nedovoljeni ali prepovedni uporabi substanc ali njihovi zlorabi.
Te kriterije podrobno določa Odločba Komisije z dne 23. februarja 1998 o podrobnih pravilih uradnega vzorčenja za spremljanje
nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih (UL L št. 65 z dne 5. 3. 1998, str. 31, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu Odločba 98/179/ES).
3. Pri substancah iz skupine B je namen preverjanja zlasti upoštevanje najvišjih dovoljenih količin reziduov (MRL) in onesnaževalcev iz okolja.
Razen v primeru, da VURS ob predložitvi letnega načrta Komisiji lahko upraviči naključno vzorčenje, mora potekati odvzem vseh
vzorcev ciljno po kriterijih, ki jih določi Odločba 98/179/ES.
PRILOGA IV
KOLIČINE IN POGOSTOST VZORČENJA
Namen te priloge je opredelitev minimalnega števila živali, pri katerih se odvzame vzorce.
Na vsakem vzorcu se lahko analizira navzočnost enega ali več reziduov.
POGLAVJE 1
Govedo, prašiči, ovce, koze, kopitarji
1. Govedo
Minimalno število živali, pri katerih se vsako leto preverja navzočnost vsakovrstnih reziduov, mora biti enako vsaj 0,4% zaklanih
govejih živali iz prejšnjega leta, in sicer po naslednji členitvi:
Skupina A: 0,25%, ki se jih deli:
– polovico vzorcev se odvzame pri živalih na gospodarstvu;
(25% vzorcev, na katerih se analizira navzočnost reziduov iz skupine A 5, se lahko odvzame iz ustreznega materiala (krma, voda
za napajanje itd.))
– polovico vzorcev se odvzame v klavnici.
Vsako leto se pregleda vsako podskupino iz skupine A in sicer na najmanj 5% celotnega števila vzorcev, ki se jih odvzame za
skupino A.
Delež se mora razporediti glede na izkušnje in podatke iz prejšnjih let.
Skupina B: 0,15%
30% vzorcev se pregleda na navzočnost reziduov iz skupine B 1.
30% vzorcev se pregleda na navzočnost reziduov iz skupine B 2.
10% vzorcev se pregleda na navzočnost reziduov iz skupine B 3.
Delež se mora razporediti glede na razmere v Republiki Sloveniji.
2. Prašiči
Minimalno število živali, pri katerih se vsako leto preverja navzočnost vsakovrstnih reziduov mora biti enako vsaj 0,05% zaklanih
prašičev iz prejšnjega leta, in sicer po naslednji členitvi:
Skupina A: 0,02%
V primeru odvzema vzorcev v klavnicah, se mora opraviti še dodatna analiza vode za napajanje živali, krme, iztrebkov in vseh
drugih ustreznih parametrov na gospodarstvu. V tem primeru mora minimalno število obiskanih gospodarstev na leto ustrezati
najmanj enemu gospodarstvu na 100 000 zaklanih prašičev iz prejšnjega leta.
Vsako leto se pregleda vsako podskupino iz skupine A in sicer na najmanj 5% celotnega števila vzorcev, ki se jih odvzame za
skupino A.
Delež se razporedi glede na izkušnje in podatke iz prejšnjih let.
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Skupina B: 0,03%
Upošteva se enaka členitev po podskupinah kot pri govedu. Delež se razporedi glede na razmere v Republiki Sloveniji.
3. Ovce in koze
Minimalno število živali, pri katerih se vsako leto preverja navzočnost vsakovrstnih reziduov mora biti enako vsaj 0,05% ovc in koz,
starih več kot tri mesece, ki so jih zaklali prejšnje leto, in sicer po naslednji členitvi:
Skupina A: 0,01%
Vsako leto se pregleda vsako podskupino iz skupine A in sicer na najmanj 5% celotnega števila vzorcev, ki se jih odvzame za
skupino A.
Delež se razporedi glede na izkušnje in podatke iz prejšnjih let.
Skupina B: 0,04%
Upošteva se enaka členitev po podskupinah kot pri govedu. Delež se razporedi glede na izkušnje iz prejšnjih let.
4. Kopitarji
Število vzorcev se določi glede na ugotovljene probleme.
POGLAVJE 2
Brojlerji, kokoši, purani, druga perutnina
Vzorec vsebuje eno ali več živali, odvisno od zahtev analiznih metod.
Za vsako skupino perutnine (brojlerji, kokoši, purani in druga perutnina) mora minimalno število vsako leto odvzetih vzorcev
ustrezati vsaj enemu vzorcu na 200 ton letne proizvodnje (mrtve teže), z najmanj 100 vzorcev za vsako skupino snovi, če letna
proizvodnja v določeni skupini perutnine presega 5 000 ton.
Upošteva se naslednja členitev:
Skupina A: 50% vseh vzorcev
Eno petino teh vzorcev se mora odvzeti na gospodarstvu.
Vsako leto se pregleda vsako podskupino iz skupine A in sicer na najmanj 5% celotnega števila vzorcev, ki se jih odvzame za
skupino A.
Delež se razporedi glede na izkušnje in podatke iz prejšnjih let.
Skupina B: 50% vseh vzorcev
30% vzorcev se pregleda na navzočnost reziduov iz skupine B 1,
30% vzorcev se pregleda na navzočnost reziduov iz skupine B 2,
10% vzorcev se pregleda na navzočnost reziduov iz skupine B 3.
Delež se razporedi glede na razmere v Republiki Sloveniji.
POGLAVJE 3
Akvakultura
1. Proizvodi iz ribogojnic
Vzorec vsebuje eno ali več rib, odvisno od velikosti ribe in zahtev analiznih metod.
Upoštevati se morajo spodaj navedene najmanjše količine vzorcev in pogostost vzorčenja, ki so odvisni od proizvodnje gojenih
rib (izražene v tonah).
Najmanjše število vsako leto odvzetih vzorcev mora ustrezati vsaj enemu vzorcu na 100 ton letne proizvodnje.
Vzorce za analizo se izbere glede na verjetnost uporabe substanc.
Upošteva se naslednja členitev:
Skupina A: ena tretjina vseh vzorcev:
vse vzorce se mora odvzeti v ribogojnici pri ribah na vseh stopnjah gojenja, vključno z ribami, ki so pripravljene za prodajo na
trgu.
Skupina B: dve tretjini vseh vzorcev:
vzorčenje se opravi:
(a) če je mogoče v ribogojnici na ribah, ki so pripravljene za prodajo;
(b) v obratu za predelavo rib ali pri trgovcih na debelo na svežih ribah, pod pogojem, da je v primeru neskladnih rezultatov mogoče
izslediti ribogojnico, od koder ribe prihajajo.
V vseh primerih zajame vzorčenje na ravni ribogojnic najmanj 10% registriranih ribogojnic.
2. Drugi proizvodi iz ribogojstva
Kadar se utemeljeno sumi, da se substance uporabljajo pri drugih proizvodih iz ribogojstva ali kadar sumijo na zastrupitev okolja,
morajo, poleg vzorcev, odvzetih pri proizvodih ribogojnic, v program vzorčenja vključiti tudi te živali in sicer sorazmerno na njihovo
proizvodnjo.
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

6040. Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)
16161
6041. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA-A) 16165
6042. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-D)
16165
6043. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja
(ZPILDR-B)
16168
6044. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-D)
16170

6047.
6048.
6049.

16175
16177
16182
16210

16210

16214

širjenja in zatiranje stekline – Rabies (Lyssa)

16295
16297

6104. Pravilnik o monitoringu reziduov

6051. Odločba o razveljavitvi Odloka o nadomestilu za

6052.

6053.
6054.
6055.

GORENJA VAS - POLJANE

6062. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Gorenja vas – Poljane za leto 2006

HORJUL

6063. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2007

16243
16244

6064. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča

16246

6065. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja člana-

rine Območni obrtni zbornici Ilirska Bistrica za leto
2007
16247

IVANČNA GORICA

6066. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za

KOČEVJE

16221

6068. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007

16248

KOPER

6069. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gospo16222
16224
16224

darsko obrtno in razvojno cono Srmin

6070. Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč

16248

za gradnjo za območje LN »Gospodarska obrtna
in razvojna cona Srmin«
16266

KUNGOTA

6071. Sklep o začasnem financiranju Občine Kungota v
obdobju januar–marec 2007

16271

LENDAVA

6072. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o

16225

OBČINE
BREZOVICA

6056. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2007
16242
6061. Sklep o določitvi višine zakupnin kmetijskih zemljišč Občine Dravograd za leto 2007
16242

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Ivančna Gorica za leto 2007
16247
6067. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega
dela stroška za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica za leto 2007
16248

USTAVNO SODIŠČE

uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine
Sežana in Pravilnika o merilih za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč na
območju Občine Sežana, kolikor urejata odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
nezazidana stavbna zemljišča oziroma za zemljiške parcele, ki komunalno niso opremljene
Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 223. člena Zakona o prekrških in ugotovitvi, da drugi odstavek 223. člena Zakona o prekrških ni v neskladju z
Ustavo
Odločba o razveljavitvi dela sodbe Vrhovnega sodišča
Odločitev o ustavni pritožbi Okrožnega sodišča v
Celju
Sklep o ustavitvi postopka za oceno ustavnosti ter
postopka za preizkus pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti drugega do petega odstavka
17. člena Zakona o trgovini (ZT), 7. člena Zakona
o spremembah Zakona o trgovini (ZT-C) ter 2., 3.
in 4. člena Pravilnika o podrobnejši določitvi nujnih
življenjskih artiklov

narine Območni obrtni zbornici Črnomelj za leto
2007
16227
6059. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Tehnološko razvojno industrijsko središče TRIS Kanižarica
16228

ILIRSKA BISTRICA

cij za zaposlovanje

6103. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje

ČRNOMELJ

6058. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja čla-

HRPELJE - KOZINA

MINISTRSTVA

6050. Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agen-

16226

6060. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-

6045. Uredba o izvajanju finančne podpore za ohranjanje
6046.

Cerkno za leto 2006

DRAVOGRAD

VLADA

in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike
Slovenije
Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v
organih državne uprave in v pravosodnih organih
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z
ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike
Odlok o organizaciji in delovnem področju Službe
Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
Akt o preoblikovanju javne ustanove „Ad futura,
znanstveno-izobraževalna fundacija Republike
Slovenije, javni sklad” v Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

CERKNO

6057. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine

mestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2007
16226

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Lendava
16272
6073. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava
16273

LITIJA

6074. Spremembe Statuta Občine Litija
16273
6075. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno
stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o.
16274
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6076. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o or-

ganizaciji in delovnem področju Občinske uprave
Občine Litija
16277
6077. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
16279
6078. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta
Občine Litija prešel na naslednjega kandidata z
liste
16279

Luče za leto 2006

6080. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu

16279

2007
16280
6081. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007 v
Občini Luče
16281

METLIKA

16281
16281

obdobju januar–marec 2007

6090. Sklep o povprečnih stroških komunalne opremljenosti

16286

uporabo stavbnega zemljišča

16287

6091. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za

ROGAŠOVCI

6092. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2006

16287

6093. Sklep o začasnem financiranju Občine Veržej v
obdobju januar–marec 2007

16288

VITANJE

6094. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2006

16289

treb Občine Vitanje za leto 2007

16289

6095. Sklep o začasnem financiranju proračunskih po-

6096. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Zagorje ob Savi za leto 2006

16290

mestila za uporabo stavbnega zemljišča

16291

6097. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-

ŽIRI

16281
16282

6098. Sklep o začasnem financiranju Občine Žiri v obdobju januar–marec 2007

16291

ŽIROVNICA

6099. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stano-

POLJČANE

6086. Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane v

16303

ZAGORJE OB SAVI

6082. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v
letu 2007
6083. Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja
političnih strank v Občini Metlika
6084. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Metlika na naslednjo kandidatko z liste
6085. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Metlika za leto 2007
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POSTOJNA
6087. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2007 16283
6088. Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Postojna
16286
6089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Postojna
16286

vanjske površine in stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2007 16292
6100. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme za leto 2007 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
16293

6101. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Žirovnica za leto 2007
16294
6102. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v
Občini Žirovnica v letu 2007
16294
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NOVO
Tomaž Marušič

Slovensko smučarsko pravo
in varnost na smučiščih
Ilustracije: Miki Muster

Iz leta v leto narašča število nesreč na slovenskih smučiščih. V sezoni 2003/2004 so jih zabeležili 1294, minulo smučarsko sezono pa že 1608, od tega 90 odstotkov na urejenih smučarskih progah in dobrih
5 odstotkov na vstopnih in izstopnih mestih žičniških naprav.
»Mar je treba končati smučarski dan v bolnišnici in šele na sodišču zvedeti, kdo je odgovoren za škodo,
ki je bila prizadejana v smučarski nezgodi,« se v uvodu knjige Slovensko smučarsko pravo in varnost
na smučiščih sprašuje avtor Tomaž Marušič.
Po opisu zgodovine razvoja smučarskega prava, avtor največ pozornosti namenja komentiranju predpisov
o varnosti na smučiščih in na žičniških napravah. K posameznim členom veljavnih zakonov dodaja tudi sodno
prakso slovenskih in tujih sodišč, tako da knjiga ponuja celovit pregled vsega, kar je povezano s smučanjem.
Na koncu knjige so zbrani vsi veljavni predpisi na tem področju, knjigo za zaključuje Strokovni kodeks učiteljev
in trenerjev smučanja Slovenije.
Izdajatelj knjige, ki naj bi, kakor je v predgovoru zapisala nekdanja tekmovalka dr. Katarina Zajc, prispevala
k izboljšanju varnosti na naših smučiščih, je Smučarska zveza Slovenije, založnik pa Založba Uradni list.
Knjigo dopolnjujejo ilustracije Mikija Mustra k dobro znanim 10 pravilom FIS, namenjenim redu na smučiščih.
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