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2. člen
V 33. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se

RS, št. 54/99, 110/99 in 93/02 – odločba US), v katerih upniki
izbrisane družbe uveljavljajo terjatve zoper družbenike take
družbe, ki na dan uveljavitve tega zakona še niso končani, se
z dnem uveljavitve tega zakona ustavijo.
(2) Sodišče oziroma upravni organ izda po uradni dolžnosti v 30 dneh od uveljavitve tega zakona sklep o ustavitvi
postopkov v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se ne
ustavijo pravdni postopki, če so podani razlogi za spregled
pravne osebnosti, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske
družbe, in jih upnik predloži sodišču v 30 dneh od prejema
sklepa iz prejšnjega odstavka. Upnik mora obrazložiti razloge
za spregled pravne osebnosti in pri tem navesti vsa dejstva
ter ponuditi vse dokaze, ki so potrebni za ugotovitev njegovih
navedb, ker bo to kasneje možno le, če jih brez svoje krivde ni
mogel navesti v roku iz prejšnjega stavka.
(4) Upnik lahko, ne glede na zastaralni rok terjatve, razen
če je ta potekel pred začetkom ustavljenega postopka, vloži
tožbo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena v roku šest
mesecev od uveljavitve tega zakona, če:
– so pravdni in upravni postopki že pravnomočno končani,
ni pa še vložen predlog za začetek izvršilnega postopka; ali
– je s sklepom iz drugega odstavka tega člena ustavljen
izvršilni postopek.
(5) Delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo pred
izbrisom družbe na podlagi Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99 in 93/02 – odločba
US), se njihove terjatve iz delovnega razmerja do izbrisane
družbe in njenih družbenikov, ki so priznane s pravnomočno
sodno odločbo, izplačajo v breme in pod pogoji, ki jih za izplačevanje sredstev Javnega jamstvenega in preživninskega
sklada Republike Slovenije določa zakon. Upravičenci po tem
odstavku morajo zahtevo za uveljavitev pravic do izplačila vložiti najkasneje v roku 90 dni od uveljavitve tega zakona.

»(4) Republika Slovenija izterja stroške objave, ki jih je
plačala za objavo na podlagi prejšnjega odstavka, od članov
uprave, če niso imenovani, pa od družbenikov.«.

5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (ZFPPod-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod-B)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (ZFPPod-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 27. marca 2007.
Št. 001-22-35/07
Ljubljana, dne 4. aprila 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O FINANČNEM
POSLOVANJU PODJETIJ (ZFPPod-B)
1. člen
V Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS,
št. 54/99, 110/99 in 93/02 – odločba US) se v 27. členu črtata
četrti in peti odstavek.

glasi:

3. člen
V 35. členu se v tretjem odstavku črta 3. točka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(1) Vsi pravdni, upravni in izvršilni postopki, začeti na
podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list

Št. 414-01/99-4/19
Ljubljana, dne 27. marca 2007
EPA 1234-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-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 pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (ZPRPGDT-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (ZPRPGDT-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. marca 2007.
Št. 001-22-34/07
Ljubljana, dne 4. aprila 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POMOČI ZA REŠEVANJE
IN PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH
DRUŽB V TEŽAVAH (ZPRPGDT-B)
1. člen
V Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno
prečiščeno besedilo) se v drugem odstavku 2. člena prva in
druga alinea spremenita tako, da se glasita:
»–za kapitalske družbe, kadar tekoča izguba skupaj s
prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico osnovnega
kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino
četrtine osnovnega kapitala;
–za osebne družbe, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodskih izkazih in je tekoča izguba v zadnjih
12 mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v
računovodskih izkazih;«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Na koncu četrtega odstavka 5. člena se doda besedilo,
ki se glasi: »ter da povezana družba kot celota ni sposobna
odpraviti težav«.
3. člen
Na koncu četrte alinee 6. člena se vejica nadomesti s piko
in črtata peta in šesta alinea.
4. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »EVR v tolarski
protivrednosti« nadomesti z besedo »eurov«.
5. člen
V tretjem odstavku 8. člena se za besedo »vlada« črta
besedilo »in ga posreduje Evropski komisiji«.
6. člen
Na koncu 9. člena se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo, ki se glasi: »ki ni skladna s Smernicami Skupnosti
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah, Uradni list Evropske unije (2004/C 244/02)«.
7. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 14. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Kredit se lahko črpa le v obdobju izvajanja programa
prestrukturiranja pod naslednjimi pogoji:«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Vsi postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se zaključijo po določbah tega zakona.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/02-21/10
Ljubljana, dne 27. marca 2007
EPA 1287-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Deklaracija o usmeritvah za delovanje
Republike Slovenije v institucijah Evropske
unije v obdobju januar 2007–junij 2008
(DeUDIEU0708)

Na podlagi drugega stavka drugega odstavka 5. člena
Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04) in 110. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04)
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2007
sprejel

DEKLARACIJO
o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije
v institucijah Evropske unije v obdobju
januar 2007–junij 2008 (DeUDIEU0708)
Uvod
Zavedajoč se nezamenljivega poslanstva Evropske unije
(v nadaljevanju: EU) in njenih temeljnih ciljev ter vloge Republike Slovenije (v nadaljevanju: Slovenije) kot polnopravne članice
EU in predsedujoče Svetu EU v prvi polovici leta 2008,
ob ponovni potrditvi zavezanosti evropskim vrednotam
in ambicijam,
v želji po razvidnih ciljih Slovenije znotraj institucij EU,
upoštevajoč 18-mesečni program predsedovanja Nemčije, Portugalske in Slovenije ter Zakonodajni in delovni program
Komisije za leto 2007,
nadalje ob upoštevanju prednostnih nalog, ki si jih je za
obdobje januar 2007–junij 2008 zastavila Slovenija,
Državni zbor s to deklaracijo
sprejema temeljne politične smernice glede strateških
vprašanj, s katerimi se bo Slovenija srečala pri nadaljnjem
sprejemanju odločitev v postopkih sprejemanja zakonodajnih in
nezakonodajnih aktov EU v obdobju januar 2007–junij 2008,
se pridružuje v okviru svojih pristojnosti skupnim prizadevanjem in naporom pri izvajanju te deklaracije,
sprejema odgovornost in pomembno vlogo, ki jo imajo
nacionalni parlamenti v zadevah EU, ko sodelujejo v parlamentarnih razpravah o aktualnih evropskih temah tako v Sloveniji
kot na nivoju EU ter
poudarja pomembno in aktivno vlogo njegovih delovnih
teles, tako matičnih kot pristojnih, še posebej v času priprav
na predsedovanje kot tudi v času predsedovanja Slovenije
Svetu EU.
Priprave na predsedovanje
Sloveniji je bilo z odločitvijo, da bo predsedovala Svetu
EU, izkazano veliko priznanje in zaupanje. Zavedajoč se priložnosti in odgovornosti predsedujoče za učinkovito in organizirano polletno vodenje Sveta EU, bo najpomembnejša prednostna
naloga Slovenije v letu 2007 intenzivno nadaljevanje priprav na
vseh področjih, tako da bo 1. januarja 2008 v celoti pripravljena
na vse razsežnosti predsedovanja Svetu EU.
V luči številnih izzivov, s katerimi se sooča in se bo morala
v prihodnosti soočiti EU, se Slovenija zaveda nujnosti doseganja dejanskih rešitev za državljane EU. Slovenija bo tako
nadaljevala s poglobljenim delom pri vsebinskih pripravah na
predsedovanje in bo, upoštevaje sprotni razvoj dogodkov, do
začetka predsedovanja oblikovala in sprejela še zadnje odločitve glede prednostnih nalog, ki bodo z vidika slovenskega
predsedstva strateškega pomena za EU.
V ta namen bodo priprave na predsedovanje potekale
tudi v širšem mednarodnem kontekstu z izmenjavo stališč in
izkušenj pri iskanju skupnih rešitev. Pri tem bo Slovenija nadaljevala s krepitvijo tesnih stikov z institucijami EU, od katerih bo
še posebej pomembno sodelovanje na raznovrstnih ravneh z
Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom, ki tako s kapaci-
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teto kot legitimnostjo predstavljata pomembna sogovornika. Ob
tem bo Slovenija še naprej tesno sodelovala in se usklajevala
z drugimi državami članicami, zlasti z nedavno predsedujočimi
ter Nemčijo in Portugalsko, s katerima je oblikovala skupni
18-mesečni program predsedovanja. V prizadevanju za čim
boljše doseganje dolgoročnih ciljev EU bo Slovenija prav tako
nadalje krepila sodelovanje s Francijo, Češko in Švedsko, naslednjimi tremi predsedujočimi, s katerimi je Slovenija že vodila posvetovanja glede strateškega okvirja 18-mesečnega programa.
Prihodnost Unije
Slovenija bo posebno pozornost namenila procesu institucionalne reforme Evropske unije in poteku razprav v zvezi z
nadaljnjo usodo Pogodbe o ustavi za Evropo. Kot država, ki je
Pogodbo že ratificirala, se bo Slovenija tudi v prihodnje prednostno zavzemala za nadaljevanje procesa ratifikacij, poleg
tega pa bo aktivno sodelovala pri iskanju rešitve iz nastalega
položaja z namenom doseganja rešitve, ki bo omogočila učinkovito delovanje razširjene Unije.
Po pristopu Bolgarije in Romunije bo delo Slovenije osredotočeno na utrjevanje temeljev Unije sedemindvajsetih držav
članic sočasno z zagotavljanjem polne vključitve omenjenih
dveh držav v strukture Unije.
Slovenija bo prav tako nadaljevala v smeri zagotavljanja
možnosti, ki bodo vsem novim državam članicam zagotovile,
da čim prej postanejo del schengenskega območja, in ki bodo
omogočale nadaljnjo širitev evroobmočja, ko bodo še druge
države članice izpolnile konvergenčna merila, kot jih določajo
pogodbe.
Slovenija si bo prizadevala za napredek v pristopnih pogajanjih s Hrvaško in Turčijo. Proces širitve je namreč eden
najuspešnejših zunanjepolitičnih instrumentov EU. Pogajanja
z državami kandidatkami naj potekajo v skladu s pogajalskim
okvirjem ter novim soglasjem o širitveni politiki, dogovorjenem na Evropskem svetu decembra 2006. Slovenija podpira
članstvo obeh držav v EU, pri čemer naj državi v pristopnih
pogajanjih napredujeta na osnovi doslednega izpolnjevanja
kriterijev za članstvo. Zavezanost Unije k izpolnitvi danih obljub
kandidatkam in potencialnim kandidatkam Zahodnega Balkana
za članstvo mora ostati ključni element širitvene politike.
Slovenija se bo zavzemala za določitev datuma za začetek pristopnih pogajanj z Makedonijo, ki ima od decembra 2005
status države kandidatke. Slovenija bo Makedoniji pomagala
pri izpeljavi reform, saj ostaja evropska perspektiva edini pravi
motiv za njihov sprejem in izvajanje. Napredek Makedonije
na poti proti EU bo ocenjen na podlagi rezultatov nadaljnjega
izvajanja Ohridskega sporazuma ter reformnih procesov na
področju pravosodja, policije, boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter gospodarstva.
Lizbonska strategija: zagotavljanje celovitega izvajanja
Lizbonske strategije v njenih gospodarskih, socialnih in okoljskih razsežnostih
Slovenija bo aktivno spremljala pripravo poročila Evropske komisije o izvedbi nacionalnih reform v skladu z izvedbo
prvega triletnega obdobja prenovljene Lizbonske strategije ter
oblikovanje novih integriranih smernic za leto 2008–2010. Poročilo o izvajanju prenovljene Lizbonske strategije bo obravnavano na marčevskem, integrirane smernice pa na junijskem
zasedanju Evropskega sveta leta 2008.
Slovenija si bo prizadevala za krepitev konkurenčnosti gospodarstva EU, za ustvarjanje delovnih mest ter gospodarske
rasti v zdravem okolju, zavedajoč se, da je izvajanje prenovljene Lizbonske strategije, vključno z doslednim uresničevanjem
nacionalnega programa reform in Lizbonskega programa skupnosti, osrednjega pomena za dosego teh ciljev.
Slovenija je prepričana o potrebi po nadaljnjih prizadevanjih za dokončno oblikovanje notranjega trga. Temu ustrezno
bo posebno pozornost namenila pospešitvi ali dokončanju dela
na številnih prednostnih področjih, ki so ključna za delovanje
notranjega trga, vključno s čim hitrejšo implementacijo direk-
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tive o storitvah ter vzpostavitvijo notranjega trga na področju
energije in telekomunikacij. V tem okviru se Slovenija zavzema
za prosto gibanje delavcev med državami članicami, kar mora
veljati tudi za Bolgarijo in Romunijo.
Slovenija pozdravlja usmeritev industrijske politike EU v
krepitev konkurenčnosti in inovacijske sposobnosti evropskih
družb ter v izboljšanje okvirnih pogojev za delovanje gospodarstva, predvsem v izboljšanje pogojev poslovanja malih in
srednjih podjetij, ki so gonilno kolo gospodarskega uspeha.
Zavedajoč se pomena inovacijske sposobnosti za spodbujanje rasti, konkurenčnosti gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest, si bo Slovenija prizadevala za spodbujanje raziskav,
znanja in inovacij. Ključno vlogo bo igralo izvajanje 7. okvirnega
programa za raziskave in izvajanje programa za vseživljenjsko
učenje. Ustanovitev Evropskega tehnološkega inštituta in oblikovanje evropske vesoljske politike lahko prispevata k spodbujanju najnaprednejše tehnologije v EU. Ravno tako bo Slovenija
posebno pozornost namenila spodbujanju vloge univerz na tem
področju, povezovanju potencialov raziskovalnih institucij in
univerz s potrebami gospodarstva, povečanju človeških virov, ki
se posvečajo znanosti in tehnologiji in okrepitvi mednarodnega
sodelovanja na področju znanosti in tehnologije.
Glede zunanjih vidikov konkurenčnosti bo Slovenija posebno pozornost namenila trgom za javna naročila, oblikovanju
učinkovitega pravnega okvira za zaščito pravic intelektualne
lastnine, novi generaciji sporazumov o prosti trgovini in izboljšanju pogojev za dostop na trg v tretjih državah.
Slovenija je kot prva nova država članica uvedla evro. To
je priznanje stabilni makroekonomski politiki Slovenije. Slovenija bo nadaljevala s podporo finančni in ekonomski politiki,
usmerjeni k rasti in stabilnosti, predvsem s spoštovanjem pravil
Pakta stabilnosti in rasti, s povečanim poudarkom na dolgoročni
vzdržnosti in izboljšanju kakovosti javnih financ držav članic.
Ob deseti obletnici evropske strategije zaposlovanja v
letu 2007 Slovenija pozdravlja namero, da se preučijo načini za
dodatno okrepitev socialne razsežnosti revidirane strategije zaposlovanja ob zagotavljanju tesne povezave med obstoječimi
postopki v okviru odprte metode usklajevanja in revidirano Lizbonsko strategijo. Ob tem bo Slovenija kot ključne cilje obdržala nadaljnji razvoj evropskega socialnega modela, spodbujanje
enakih možnosti in evropske politike integracije načela enakosti
spolov ter izboljšanje sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Na tem področju bo poudarek na soočanju z demografskimi
izzivi, zaposlovanju prednostnih skupin, predvsem mladih in
starejših, na razpravi o konceptu prožne varnosti, na krepitvi
socialnega dialoga in presoji socialnih vplivov.
Slovenija se bo zavzemala za aktivno nadaljevanje dela
v zvezi z vrsto dejavnosti Skupnosti, katerih cilj je prispevati k visoki ravni zdravja za vse državljane, ob poudarku na
spodbujanju zdravja, preprečevanju bolezni, inovativnosti in
dostopu do zdravstvenega varstva. V tem kontekstu bo še
posebej pomembna razprava o vzpostavitvi okvira skupnosti
za zdravstvene storitve.
Na področju kulture bo Slovenija spodbujala razpravo o
kulturi kot izhodišču za socialni, gospodarski in okoljski razvoj
ter o prispevku kulturnih dejavnosti k večji konkurenčnosti
in zaposlovanju in s tem k ciljem Lizbonske strategije, ob
upoštevanju in spodbujanju kulturne raznolikosti. Obenem bo
Slovenija aktivno sodelovala pri pripravah na izvedbo projekta
Evropsko leto medkulturnega dialoga (2008).
Zavedajoč se potrebe po bolje oblikovanih predpisih in
odpravi nepotrebnih administrativnih bremen bo Slovenija podprla prizadevanja na tem področju, s posebnim poudarkom na
zmanjšanju administrativnih bremen in stroškov za mala in
srednja podjetja. V tem pogledu bo imela ključno vlogo pospešitev procesa poenostavitve obstoječe zakonodaje in uporaba
obsežne presoje vplivov za nove zakonodajne predloge.
Slovenija se bo zavzemala, da zanesljiva, trajnostna in
konkurenčna oskrba z energijo ostane visoko na dnevnem
redu EU. Osrednji ukrep bo sprejetje in izvedba energetskega
akcijskega načrta, ki bo obravnaval vse vidike zagotavljanja v
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prihodnost usmerjene energetske politike, ki prispeva k trajnostnemu razvoju: nadaljnjo liberalizacijo energetskih trgov ter
širitev načel notranjega trga na sosednje države, še posebej na
države jugovzhodne Evrope, zmanjšanje odvisnosti od uvoza
in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov z izboljšanjem energetske učinkovitosti in krepitvijo vloge obnovljivih virov energije,
raznovrstnost virov energije in oskrbovalnih poti ter okrepitev in
razvejanost zunanjih odnosov na področju energetike.
Boj proti podnebnim spremembam bo naslednje prednostno področje, kjer si bo Slovenija skladno s ciljem EU, da se
globalna temperatura ne sme dvigniti za več kot 2 stopinji nad
predindustrijsko ravnijo, v pogajanjih med državami članicami
in na mednarodni ravni prizadevala za uravnotežene in pravične ureditve po koncu veljavnosti Kjotskega protokola, to je po
letu 2012. Poleg navedenega si bo Slovenija prizadevala za
nadaljnji razvoj Evropskega programa za podnebne spremembe in dosledno vključevanje ustreznih ukrepov v vse sektorje
ter za kakovostno prenovo sistema za trgovanje z emisijami
toplogrednih plinov, saj so vsi našteti procesi izrednega pomena za doseganje obstoječih ciljev glede podnebnih sprememb.
Na področju varstva okolja bo Slovenija veliko pozornost namenila tudi evropskemu in mednarodnemu cilju zaustavitve
izgubljanja biotske raznovrstnosti. Slovenija bo nadaljevala
dejavnosti v zvezi s pobudami in ukrepi, katerih namen je
prispevati k varstvu in trajnostni rabi biotske raznovrstnosti,
zlasti v luči priprav na 9. konferenco pogodbenic Konvencije o
biološki raznovrstnosti, ki bo potekala v prvi polovici leta 2008.
Vsebinski poudarek bo na prednostnih nalogah EU – vprašanju
dostopa in porazdelitve koristi, problematiki ohranjanja gozdne
in morske biotske raznovrstnosti, pa tudi financiranju varstva
narave na svetovni ravni.
V obdobju 2008/2009 je napovedana razprava o celoviti
reformi javnih financ EU, ki bo zajemala vse vidike porabe
sredstev proračuna EU in sistema njegovega financiranja. Slovenija bo nadaljevala s poglobljenimi pripravami na revizijsko
razpravo, tako na strani virov sredstev kot na strani odhodkov
proračuna. Posebna pozornost bo usmerjena k temu, da mora
pričakovana reforma proračuna EU omogočiti nadaljnje prestrukturiranje proračuna EU, omogočiti zadostno financiranje
aktualnih in bodočih političnih ciljev Skupnosti ter zagotoviti
vzdržnost javnih financ EU v primeru nadaljnjih širitev.
Na podlagi Četrtega poročila o ekonomski in socialni koheziji, ki bo pripravljeno s strani Evropske komisije in v katerem
bo predstavljen napredek, dosežen na področju ekonomske
in socialne kohezije, bo Slovenija podpirala prizadevanja za
ovrednotenje predhodnih programov kohezijske politike in za
začetek širše razprave o prihodnosti kohezijske politike. Z namenom skladnejšega razvoja bo Slovenija spodbujala socialno
in teritorialno kohezijo ter podprla aktivnosti tudi na področju
urbanega razvoja.
Zavedajoč se pomena krepitev pozitivnih sinergij med
različnimi področji pomorske politike, bo Slovenija podprla oblikovanje integrirane pomorske politike.
Krepitev območja svobode, varnosti in pravice
Slovenija bo po opravljenem pregledu Haaškega programa konec leta 2006 in v skladu s tako sprejetimi usmeritvami
ter revidiranim Akcijskim načrtom za njegovo izvajanje, nadalje
konstruktivno sodelovala v izvajanju politik in ukrepov EU na
področju svobode, varnosti in pravice.
Slovenija bo posebno pozornost namenila azilni politiki in
politiki priseljevanja. Poleg krepitve sodelovanja med azilnimi
službami in ocene prve faze azilne zakonodaje si bo Slovenija prizadevala za izvajanje globalnega pristopa do migracij,
temelječega na mednarodnem sodelovanju in dialogu med
izvornimi, tranzitnimi in ciljnimi državami. Med ukrepi v zvezi z
migracijami bo prioritetno sklepanje sporazumov o vračanju in
ponovnem sprejemu oseb ter zagotavljanje ostalih ukrepov, ki
izhajajo iz sporočil Komisije in sklepov Evropskega sveta v zvezi z ilegalnimi in zakonitimi migracijami ter politiko vključevanja
v Evropski uniji, temelječo na medkulturnem dialogu.
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Pomembna prednost bo namenjena tudi učinkovitemu
varovanju zunanjih meja Unije, in sicer bo Slovenija v skladu
s politiko EU sodelovala pri nadaljnjem razvijanju integriranega upravljanja zunanjih meja EU, pri vzpostavljanju SIS II in
VIS ter povezav med informacijskimi sistemi, pri evalvaciji in
krepitvi vloge agencije FRONTEX, pri krepitvi operativnega
sodelovanja ter pri izvajanju skupne vizumske politike EU. Za
Slovenijo bo ključna naloga izvedba vseh priprav za širitev
schengenskega območja in odpravo nadzora na notranjih mejah. V okviru protiterorističnega ukrepanja bo Slovenija nadalje
aktivno sodelovala v izvajanju strategij in akcijskih načrtov EU
na tem področju.
Pri policijskem sodelovanju bo prednost namenjena krepitvi Europola in nadaljnjemu razvoju informacijskih sistemov EU
ter uresničevanju načela dostopnosti do informacij. Na področju
boja proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, zlasti trgovini z ljudmi in drogami, bo poudarek na izvajanju sprejetih
akcijskih načrtov ter na krepitvi operativnega sodelovanja med
organi pregona držav članic. Slovenija se bo nadalje aktivno
angažirala pri poglabljanju vsestranskega sodelovanja organov
pregona oziroma policijskega in carinskega sodelovanja.
Delo v okviru pravosodnega sodelovanja na kazenskopravnem in civilnopravnem področju bo osredotočeno na krepitev pravne varnosti v čezmejnih razmerjih ter na izboljšanje
čezmejnega sodelovanja pravosodnih organov.
Na področju civilne zaščite bo imelo prednost sprejetje
finančnega instrumenta, prenova mehanizma civilne zaščite in
izboljšanje koordinacije ob odzivu na nesreče in krize znotraj
EU in v tretjih državah.
Na področju pravosodja in notranjih zadev bodo posebej
upoštevani tudi vidiki zunanjih odnosov v skladu s sprejeto Strategijo o zunanji razsežnosti pravosodnih in notranjih zadev.
Povečanje zunanje vloge EU na področju varnosti, razvoja in gospodarskih odnosov
Slovenija si bo prizadevala za nenehni razvoj evropskega
področja varnosti in stabilnosti.
Podpirala bo krepitev evropske perspektive v državah
Zahodnega Balkana, zlasti z nadaljnjim razvojem stabilizacijsko-pridružitvenega procesa. Prizadevala si bo za aktivno pomoč državam regije pri izpeljavi nujnih reform ter za pospešen
potek približevanja posameznih držav k EU. Ob tem Slovenija
meni, da politika širitve predstavlja najpomembnejši politični
instrument EU pri stabilizaciji držav Zahodnega Balkana ter pri
doseganju napredka v strukturnih, gospodarskih in političnih
reformah v regiji. Slovenija bo zato delovala za čimprejšnje
vključevanje držav Zahodnega Balkana v evropske integracije
na podlagi Solunskih zavez, obenem pa se zavzemala za dosledno izpolnjevanje kriterijev, ki so bili državam na poti v EU
postavljeni kot pogoj, da postanejo članice Unije.
Predvsem v okviru mehanizmov Evropske sosedske politike in z nadaljnjim razvijanjem sodelovanja s partnerji Barcelonskega procesa na političnem, varnostnem, gospodarskem,
kulturnem in socialnem področju si bo Slovenija prizadevala
tudi za krepitev odnosov Unije s sosednjimi državami na vzhodu in jugu. Slovenija si bo obenem dejavno prizadevala za
ustanovitev Sredozemske univerze s sedežem v Republiki
Sloveniji.
Slovenija bo sodelovala pri prizadevanjih EU za rešitev
krize na Bližnjem vzhodu.
Prednostnega pomena ostaja krepitev strateškega partnerstva z Rusijo in ukrepi za krepitev odnosov z državami
Srednje Azije.
Slovenija bo posebno pozornost namenila tudi krepitvi
transatlantskih odnosov ter odnosov z ostalimi strateškimi partnerji, kot so Japonska, Kitajska, Indija in ASEAN.
Razvoj EVOP se bo nadaljeval z dodatnimi ukrepi na
področju vojaških in civilnih zmogljivosti ter učinkovitega civilno-vojaškega usklajevanja.
Slovenija si bo prizadevala za izboljšanje sodelovanja
med EU in mednarodnimi organizacijami, zlasti ZN in NATO.
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Ključno prednost bosta imela krepitev trgovinskih odnosov v luči izida kroga pogajanj v Dohi ter nadaljnje delo v zvezi
z vključevanjem držav Afrike, Karibov in Pacifika v svetovno
gospodarstvo. Slovenija si bo prizadevala za sklenitev sporazumov o ekonomskem partnerstvu kot sredstvom za vzpodbujanje razvoja.
Delo bo osredotočeno tudi na izboljšanje skladnosti politik
v korist razvoja. Nadaljevali se bodo napori za boljše dopolnjevanje med donatorji.
Nenazadnje bo Slovenija vzporedno s pripravami na izvedbo projekta Evropsko leto medkulturnega dialoga načrtovala nadgradnjo omenjenega projekta kot prioritete slovenskega
predsedovanja Evropski uniji. Nadgradnja bo vključevala širitev
dialoga znotraj držav in med državami Evropske unije na dialog
z Zahodnim Balkanom ter še nadalje na dialog kultur, religij in
civilizacij v sredozemskem prostoru. Nekatere izmed aktivnosti
v okviru priprav na predsedovanje na področju medkulturnega
dialoga bodo potekale že v letu 2007, na primer na področju
zaščite verskih in drugih spomenikov na teritoriju držav Zahodnega Balkana.

PREDNOSTNE NALOGE ZA DELO V SVETU EU
v obdobju januar 2007–junij 2008
RAZVOJ UNIJE
Pogodba o ustavi za Evropo
Skladno s sklepi Evropskega sveta v juniju 2006 je nemško predsedstvo dobilo mandat za pripravo poročila v juniju
2007, ki bo temeljilo na rezultatih posvetovanj z državami
članicami. Poročilo bo podlaga za nadaljnje odločitve o tem,
kako nadaljevati proces reforme, pri čemer je Evropski svet
sklenil, da je treba vse potrebne ukrepe v zvezi s tem sprejeti najkasneje do konca leta 2008, torej v času francoskega
predsedovanja. Vse ostale predsedujoče države članice, med
njimi tudi Slovenija, pa so odgovorne za zagotovitev tega cilja.
Hkrati je Evropski svet potrdil tako imenovani dvotirni pristop,
torej izboljšanje delovanja Evropske unije na podlagi obstoječih
pogodb ob hkratni razpravi o prihodnosti Pogodbe o ustavi za
Evropo.
Kot bodoča predsedujoča Evropski uniji si bo Slovenija
prizadevala, da bo čimbolj vključena v dejavnosti nemškega
predsedstva, povezane s prihodnostjo Pogodbe o ustavi za
Evropo. Glede na to, da je Republika Slovenija že ratificirala
Pogodbo o ustavi za Evropo, se bo zavzemala za nadaljevanje
ratifikacijskih postopkov tudi v preostalih državah članicah,
vendar bo morala hkrati upoštevati tudi različna stališča in druge predloge glede možnih rešitev za izpeljavo institucionalne
reforme v Evropski uniji.
Širitev Evropske unije
S pristopom Bolgarije in Romunije k EU 1. januarja 2007
se je zaključila peta širitev EU, v okviru katere so se EU pridružile srednje- in vzhodnoevropske države ter Ciper in Malta. Tudi
po pristopu Bolgarije in Romunije bo EU pozorno spremljala
izpolnjevanje preostalih pogojev za članstvo. Če Bolgarija in
Romunija še neizpolnjenih obveznosti v začetnem obdobju
članstva ne bosta v zadostni meri izpolnili, lahko EU uvede posebne zaščitne ukrepe in s tem zagotovi nemoteno delovanje
evropskih politik.
V letu 2007 se bodo v skladu s sklepi Evropskega sveta
decembra 2006 in sklepi Sveta za splošne zadeve in zunanje
odnose iz decembra 2006 nadaljevala pristopna pogajanja s
Hrvaško in Turčijo.
Slovenija podpira članstvo obeh držav v EU, pri čemer
zagovarja spoštovanje in nujnost izpolnjevanja vseh objektivnih
kriterijev za članstvo in drugih pogojev, ki izhajajo iz sklepov
Evropskega sveta. Glede Hrvaške Slovenija pričakuje, da bo
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le-ta čim prej in v celoti prevzela evropski pravni red, prakso in
evropske standarde.
V skladu s sklepi Evropskega sveta decembra 2006 je
Unija zaustavila pristopna pogajanja s Turčijo za osem poglavij, ki so povezana z Dodatnim protokolom k Pridružitvenemu
sporazumu med Evropsko skupnostjo in Turčijo. Dokler Turčija
Dodatnega protokola, ki Pridružitveni sporazum razširja na
osem srednje- in vzhodnoevropskih držav ter Ciper in Malto,
ne bo začela dosledno izvajati, za osem poglavij ne bo mogla
začeti pogajanj. Svet bo opravil pregled izpolnjevanja te obveznosti v letih 2007, 2008 in 2009 na podlagi rednih letnih poročil
Komisije o napredku Turčije.
V skladu s sklepi Evropskega sveta decembra 2006 si
bo Slovenija prizadevala za približevanje držav Zahodnega
Balkana k EU. Slovenija bo države iz regije podpirala pri njihovih prizadevanjih za izpolnitev kopenhagenskih kriterijev ter
pogojev iz stabilizacijsko-pridružitvenega procesa. Na osnovi
izpolnjevanja omenjenih kriterijev bodo države Zahodnega Balkana namreč napredovale pri približevanju EU.
Slovenija se zaveda potrebe po novem institucionalnem
dogovoru, ki bo okrepil tudi integracijsko sposobnost Unije,
in bo pri oblikovanju le-tega aktivno sodelovala. Integracijska
sposobnost se bo tako z institucionalnega kot finančnega vidika
preverjala v vseh ključnih fazah pristopnega procesa, kar naj bi,
vključno s povečanjem transparentnosti ter zagotovitvijo večje
podpore javnosti nadaljevanju širitve, zagotovilo izboljšanje
kakovosti širitvenega procesa.
Širitev schengenskega prostora
Širitev schengenskega prostora in odprava nadzora na
notranjih mejah novih držav članic pomeni v zadnjih letih eno
od najpomembnejših političnih prioritet tako Evropske unije
kot tudi naše države. Proces vzpostavitve zunanje meje EU,
dokončanje priprav Slovenije za vstop v schengenski prostor in
odprava nadzora na notranjih mejah je po ključnih odločitvah, ki
jih je decembra 2006 o tem sprejel Svet EU in potrdil Evropski
svet, postal dokončno časovno opredeljen. Realizacija odločitve o odpravi nadzora na kopenskih in morskih notranjih
mejah do konca decembra 2007, oziroma na zračnih mejah
najkasneje do konca marca 2008, prinaša za Slovenijo jasno
opredeljene naloge – izvedbo potrebnih tehničnih priprav za
vključitev v obstoječi schengenski informacijski sistem in izpolnitev vseh ostalih zahtev za uspešno evalvacijo usposobljenosti
za polno izvajanje schengenskega pravnega reda. Praktično
to pomeni uresničitev vseh načrtovanih ukrepov iz Schengenskega izvedbenega načrta in izvedbo potrebnih ukrepov za
zagotovitev mejne kontrole v skladu z ugotovitvami v letu 2006
opravljene schengenske evalvacije ter bodočega, v jeseni 2007
načrtovanega ocenjevanja v zvezi s schengenskim pravnim
redom, povezanim z informacijskim sistemom.
Nadalje ostaja pomembna prioriteta vzpostavitev schengenskega informacijskega sistema druge generacije (SIS II)
in vzpostavitev sinergijskih povezav z drugimi evropskimi informacijskimi sistemi, zato bo Slovenija tudi v okviru izvajanja
programa treh predsedstev tvorno sodelovala v teh procesih.
Širitev evroobmočja
Slovenija se je kot prva izmed novih držav članic in kot trinajsta država članica 1. januarja 2007 pridružila evroobmočju.
Od starih držav članic le Velika Britanija, Danska in Švedska
niso prevzele skupne evropske valute. Velika Britanija in Danska imata poseben status, ki pomeni, da lahko sami odločata,
ali bosta uvedli evro ali ne. Švedska in enajst drugih novih držav članic EU so članice EMU z derogacijo, od njih se pričakuje, da bodo prevzele evro, ko bodo izpolnile postavljene pogoje.
V naslednjem letu bi lahko nekatere države članice zaprosile za
vključitev v evropski mehanizem deviznih tečajev ERM II, druge
pa bi lahko izpolnile zahteve za prevzem evra.
Eden izmed pogojev za prevzem skupne evropske valute,
kriterij stabilnosti deviznega tečaja, se določa na podlagi dveletnega sodelovanja v ERM II. Izmed novih držav članic v ERM
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II že sodelujejo Estonija, Litva (obe vstopili hkrati s Slovenijo
28. junija 2004), Ciper, Malta in Latvija, ki sodelujejo od 2. maja
2005, in Slovaška, ki sodeluje od 28. novembra 2005.
Širitev evroobmočja na nove države članice z letom 2008
je odvisna od njihove pripravljenosti za prevzem skupne evropske valute. Komisija je v rednem konvergenčnem poročilu za
leto 2006 ocenila, da Estonija in Latvija še presegata nominalni
kriterij stabilnosti cen, Ciper nominalni kriterij javnega dolga,
Malta pa v manjši meri presega vse nominalne kriterije razen
obrestne mere.
Ne glede na navedeno vse nove države članice nadaljujejo s procesom gospodarske konvergence, dve državi članici,
Ciper in Malta, pa zaenkrat načrtujeta uvedbo skupne evropske
valute z letom 2008. Latvija, ki je sprva načrtovala uvedbo evra
z letom 2008, je ta cilj prestavila, Estonija pa je tudi v spremembah Nacionalnega načrta za prehod na evro decembra 2006
izpustila 2008 kot ciljni datum za prevzem skupne valute. Litva,
za katero sta Komisija in Evropska centralna banka v predčasnem konvergenčnem poročilu leta 2006 ocenili, da še ne
izpolnjuje pogoja stabilnosti cen, ki bi omogočil prevzem evra z
letom 2007, je uvedbo skupne valute prestavila na leto 2009.
Če bi se izkazalo, da bi v letu 2007 katera od držav članic
izpolnila pogoje za uvedbo skupne valute z letom 2008, bo
v naslednjem letu treba izvesti vse postopke ugotavljanja in
izvajanja takšne odločitve. Svet bo moral temeljito oceniti vsak
posamezni primer, zlasti ocene konvergenčnih poročil Komisije
in Evropske centralne banke na osnovi kriterijev, določenih
s Pogodbo Evropske skupnosti. V teh poročilih se prouči, v
kolikšni meri je država članica uspešna pri doseganju visoke
stopnje trajnostne konvergence na podlagi štirih konvergenčnih
meril. Del ocene prispeva tudi usklajenost njihove nacionalne
zakonodaje s pravom Skupnosti. Če bodo ena ali več držav
članic izpolnile pogoje za uvedbo evra, bo Svet v letu 2007
po posvetovanju z Evropskim parlamentom njihovo posebno
ureditev (derogacijo) odpravil. Z uredbo bo določil tudi končno
menjalno razmerje za nove članice evroobmočja ter način
uvedbe evra.
Slovenija podpira nadaljnjo širitev evroobmočja in bo zato
spremljala proces gospodarske konvergence v državah, ki si
prizadevajo za uvedbo skupne evropske valute. Slovenija bo
prizadevanja teh držav podpirala tudi s posredovanjem lastnih
izkušenj.
SPLOŠEN GOSPODARSKI OKVIR / USKLAJEVANJE
POLITIKE
Izboljšano usklajevanje gospodarske politike
Dobro utečeni in načrtovani postopki večstranskega nadzora so bistveni za učinkovito usklajevanje fiskalne in gospodarske politike med državami članicami. Slovenija bo v
skladu z 18-mesečnim programom poskušala racionalizirati
tako proračunski nadzor kot oceno programov stabilnosti in
konvergenčnih programov. Ti instrumenti politik morajo biti
skupaj z učinkovitimi širšimi smernicami ekonomskih politik in
priporočili za posamezne države usmerjeni k spodbujanju stabilnega gospodarskega razvoja v vseh državah članicah ter k
doseganju visoke stopnje skladnosti, zlasti v državah članicah,
ki so del evroobmočja. Svet bo leta 2007 v tesnem sodelovanju
s Komisijo pregledal izvajanje Širokih smernic ekonomskih
politik in sprejel odločitev glede morebitne potrebe po njihovi
posodobitvi. Ta naloga bo opravljena v okviru dopolnitve Integriranih smernic za obdobje 2005–2008 in na podlagi nacionalnih
akcijskih načrtov, ki so jih pripravile države članice. Dejavnost
bo osredotočena na glavne stebre ekonomskih in fiskalnih politik v Evropi, kot so zagotavljanje k stabilnosti usmerjenih javnih
financ, izboljšanju njihove kvalitete in vzdržnosti ter pospešitev
ekonomskih in strukturnih reform.
Končno besedilo morebitnih predlaganih sprememb Širokih smernic ekonomskih politik bo pripravil Svet ekonomskih in
finančnih ministrov in jih skupaj z dokumentom o ključnih temah
predstavil spomladanskemu Evropskemu svetu. Evropska ko-
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misija je sicer že konec leta 2006 v okviru pregleda poročil o
izvajanju Nacionalnih programov reform ocenila tudi izvajanje
Širokih smernic ekonomskih politik.
Kot navedeno v poglavju prednostnih nalog o izvajanju
Lizbonske strategije bo Slovenija nadaljevala z uresničevanjem
prednostnih nalog, ukrepov in ciljev Nacionalnega programa
reform.
Kakovost javnih financ
V letu 2007 so bo nadaljevala razprava glede kakovostnega izboljšanja javnih financ. Globalizacija in demografski
razvoj od držav članic in Evropske unije kot celote zahtevata,
da ponovno razmislijo o tem, kako se porablja javni denar
ter kako najbolje doseči dolgoročno gospodarsko in fiskalno
vzdržnost. Kakovost javnih financ pri oblikovanju nacionalne
politike in politike EU je ključna tudi za doseganje Lizbonskih
ciljev gospodarske rasti in zaposlovanja.
Razprava o javnih izdatkih se bo odvijala okoli vprašanja,
kako povečati izdatke, namenjene izobraževanju, inovativnosti
in produktivnosti. Pri tem bosta pomembna zlasti izmenjava informacij in določanje najboljših praks, vključno z ocenjevanjem
učinkovitosti javne porabe. V tem okviru bo potekala razprava
tudi o nadaljnjem posodabljanju javnih uprav, katerega namen
je spodbuditi zanesljivo gospodarsko delovanje, proračunsko
disciplino ter dobro finančno poslovanje.
Pakt stabilnosti in rasti
V 18-mesečnem programu Nemčije, Portugalske in Slovenije so se predsedstva zavezala k temu, da se bo revidiran
Pakt za stabilnost in rast še naprej uporabljal na ekonomsko
zdrav način in s posebnim poudarkom na dolgoročni vzdržnosti
javnih financ držav članic tako s postopki v zvezi s čezmernim
primanjkljajem kot na področju preprečevanja primanjkljaja.
Reforma Pakta stabilnosti in rasti, sprejeta leta 2005,
je potrdila temeljna pravila in načela iz Pogodbe o evropski
skupnosti ter ponovno uvedla soglasje v državah članicah
glede vzdržnih javnofinančnih politik. Temelja sistema ostajata
3-odstotni prag za javnofinančni primanjkljaj in 60-odstotni prag
za javnofinančni dolg.
Revidirani Pakt stabilnosti in rasti vsebuje določila glede
zgodnjega zaznavanja čezmernih primanjkljajev ter takojšnjega ukrepanja ob njihovem pojavu, hkrati pa povečuje njegovo
prožnost in ekonomsko utemeljenost. Revidirani Pakt posveča
večjo pozornost predvsem gibanju javnofinančnega dolga in
izvajanju strukturnih politik, ki povečujejo potencialno rast in
dolgoročno vzdržnost javnih financ. V postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem se odločitve in priporočila sprejemajo na
podlagi celovite ekonomske analize, bolj pa se tudi poudarjajo
strukturna prizadevanja za fiskalno konsolidacijo in ne samo
kratkoročni nominalni rezultati.
V letu 2007 bodo pomembne ocene, ugotovitve in ukrepi
v obstoječih postopkih presežnih primanjkljajev posameznih
držav članic. Tako bo ocenjeno, ali je Velika Britanija spoštovala priporočilo, da naj se njen presežni primanjkljaj odpravi v
finančnem letu 2006/7. Na podlagi sporočila Komisije je Svet
primanjkljaj nazadnje obravnaval na novembrskem zasedanju
Sveta za ekonomske in finančne zadeve, ko je pozitivno ocenil
ukrepe usmerjene v zmanjšanje primanjkljaja. Rok za odpravo
čezmernega primanjkljaja v 2007 ima tudi Nemčija, vendar bo
zaradi ugodne gospodarske klime po vsej verjetnosti izpolnjen
že v letu 2006 (napoved Evropske komisije glede primanjkljaja
v 2006 je 2,3% BDP). V letu 2007 morajo presežni primanjkljaj
odpraviti še Italija, Poljska in Slovaška. Italija je v letu 2006
izkazala višji deficit od načrtovanega, kar pa je predvsem posledica enkratnega vpliva odločbe sodišča glede vračil davka.
Deficit v 2006 naj bi znašal 4,7% BDP, v 2007 pa 2,9% BDP. V
primeru odstopanj od cilja v letu 2007, bi Komisija lahko predlagala poziv Italiji po členu 104(9) Pogodbe o EU. Konkretnejše
ukrepe v smeri odprave primanjkljaja v letu 2007 bo morala
sprejeti Madžarska, kjer je primanjkljaj v letu 2006 presegel
10% BDP. V dopolnjenem konvergenčnem programu, ki ga je
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Madžarska sprejela septembra 2006, je zmanjšanje primanjkljaja za 7-odstotnih točk v letih 2006–2009 izpostavljeno kot
prioriteta. Poljska sicer predvideva deficit na ravni 2% BDP v
2007, vendar se prihodnje leto izteče prehodno obdobje za
obravnavo pokojninske reforme, ki naj bi k deficitu prispevala
dodatni 2 odstotni točki BDP. S tem Poljska po vsej verjetnosti
ne bo izpolnila priporočil Sveta, zato bo Komisija predlagala
nova priporočila. Slovaška naj bi po napovedih Komisije v 2007
dosegla raven deficita na dovoljeni meji (3% BDP), zato Komisija zaenkrat ne namerava sprejemati novih ukrepov.
Slovenija bo na področju svojih javnih financ delovala v
smeri zagotavljanja kriterijev, ki jih opredeljuje Pakt stabilnosti
in rasti. Po formalnem sprejetju odločitve za vstop Slovenije
v evro območje 11. julija 2006 je morala Slovenija v skladu s
4. členom Uredbe 1466/97 v 6 mesecih predstaviti svoj prvi
Program stabilnosti. Ta opredeljuje ukrepe ekonomskih politik
v obdobju do leta 2009 ob upoštevanju zadnjih napovedi makroekonomskih agregatov, ki so bili podlaga za proračuna za
leti 2007 in 2008. Javnofinančne projekcije, predstavljene v
Programu stabilnosti, ciljajo postopno znižanje javnofinančnega primanjkljaja do leta 2009 na 1% BDP ter ohranjanje ravni
zadolženosti v BDP na trenutni ravni okoli 28% BDP. Pri tem so
v projekcijah v celoti upoštevani učinki sprejete davčne reforme
ter predviden višji obseg investicij v železniško infrastrukturo.
Javnofinančna strategija zagotavlja, da se bo raven prihodkov
v BDP znižala za 4,1 odstotnih točk, in sicer s 45,8% BDP v
letu 2005 na 41,7% BDP v letu 2009. Prav tako se bo znižala
raven odhodkov s 47,2% BDP v letu 2005 na 42,6% BDP v letu
2009, kar predstavlja znižanje za 4,6 odstotnih točk. Dokument
opredeljuje tudi dolgoročna tveganja za vzdržnost javnih financ
ob osnovnem scenariju, ki izhaja iz lanskoletnega poročila
Komisije, predstavljene pa so tudi projekcije ob upoštevanih
višjih stopnjah aktivnosti, ki bi jih Slovenija lahko dosegla ob
izvedbi zadanih reformnih ukrepov. V tem primeru bi bila vzdržnost pokojninskega sistema zagotovljena do leta 2030, med
letom 2030 in 2050 pa bi se izdatki za pokojnine povečali za
3,5% BDP.
Slovenija bo v okviru delovnih in drugih teles Sveta vključena v obravnavo postopkov presežnih primanjkljajev držav
članic, kjer bo podpirala spoštovanje reformiranega Pakta stabilnosti in rasti.
RAST IN DELOVNA MESTA
Lizbonska strategija
Evropska komisija je konec leta 2006 predstavila Sporočilo za spomladanski Evropski vrh: Izvajanje prenovljene
Lizbonske strategije za rast in zaposlitve, o katerem bo Svet
EU opravil razpravo. Na podlagi priporočil v sporočilu Komisije
ter razprave v Svetu EU bo spomladanski Evropski svet sprejel
sklepe o nadaljnjem izvajanju Lizbonske strategije, prav tako
pa bo Svet EU sprejel Priporočila o izvajanju ekonomskih politik in politik zaposlovanja držav članic. Države članice bodo
do jeseni 2007 pripravile drugo poročilo o izvajanju ukrepov, ki
so si jih zadale v nacionalnih programih reform, kjer bodo še
posebej upoštevale specifična priporočila Sveta za države članice (country sprecific recommendations). V tem drugem krogu
poročanja bo Slovenija skladno z Evropskim paktom za enakost spolov, sprejetem na zasedanju Sveta 23/24 marca 2006,
ki od držav članic zahteva vključitev vidika spola v poročanje
o izvajanju nacionalnih programov reform, posebej izpostavila
tudi vidik enakosti spolov.
Evropska komisija v svojem sporočilu Evropskemu svetu
ugotavlja, da reforme, ki so si jih države članice zadale v nacionalnih programih leta 2005, že dajejo prve rezultate, saj se
je gospodarska rast v EU povečala na 2,8%, nezaposlenost
pa se bo predvidoma zmanjšala na 7,3% v letu 2007. Večina
držav članic zasleduje stabilne makroekonomske politike. Vse
države članice so si zastavila ambiciozne cilje glede povečanja
vlaganj v raziskave in razvoj. Prav tako si države članice aktivno prizadevajo za vzpostavitev sistema vse na enem mestu
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za podjetnike. Vse države članic pa so načeloma sprejele tudi
koncept prožne varnosti kot način zagotavljanja varnosti zaposlitve. Po drugi strani Komisija ugotavlja, da je treba okrepiti delovanje notranjega trga na področju telekomunikacij in energije,
potrebno je vzpostaviti sistem zaščite intelektualne lastnine na
ravni skupnosti, države članice pa si morajo po mnenju Komisije med drugim prizadevati za doseganje dogovorjenih ciljev,
ki jih je potrdil spomladanski Evropski svet 2006. Poleg tega
Komisija med drugim predlaga državam članicam zmanjšanje
administrativnih ovir za 25% do leta 2012 ter da sprejmejo
spodbude za podaljšanje delovnega življenja in usposabljanja
starejših od 45 let.
Hkrati s spremljanjem izvajanja Lizbonskega procesa po
obstoječih smernicah bo v letu 2007 potekal tudi proces revizije
veljavnih smernic, saj bo prenovljena Lizbonska strategija v
letu 2008 vstopila v svoj drugi izvedbeni cikel. Evropski pakt
za enakost spolov in Načrt za enakost spolov sta za Slovenijo
močan politični argument za ohranitev in okrepitev vidnosti
načela enakosti spolov v procesu priprave novih smernic za
poročanje.
Glede sporočila Komisije Slovenija ocenjuje, da je pristop Evropske komisije pravi, saj Komisija tokrat ne predlaga
novih ciljev, temveč poziva k uresničevanju zastavljenih nalog.
Prav tako se Slovenija strinja, da je treba okrepiti sodelovanje
s civilno družbo, nacionalnimi parlamenti in socialnimi partnerji ter da je treba vložiti še več napora v komuniciranje Lizbonske strategije javnosti. Pri izvajanju reform za doseganje
ciljev Lizbonske strategije bo Slovenija v skladu s specifičnimi
priporočili Sveta EU posebno pozornost namenila ukrepom,
ki bodo prispevali k dolgoročni vzdržnosti pokojninskega sistema in bodo omogočali lažje soočanje s posledicami, ki jih
prinaša staranje prebivalstva. Okrepiti namerava vlaganje
v raziskave in razvoj in nadaljevati z ukrepi za povezavo
raziskovalnih institucij in univerz z gospodarstvom. Slovenija
bo nadaljevala tudi s prizadevanji za zmanjševanje administrativnih ovir. Posebna pozornost bo posvečena ukrepom,
ki prispevajo k večji fleksibilnosti trga dela ob hkratnem zagotavljanju potrebne stopnje varnosti zaposlitve in socialne
varnosti. Slovenija si bo z razvojno naravnano gospodarsko
politiko prizadevala povečati delež zahtevnih in zlasti po znanju intenzivnih delovnih mest.
TRAJNOSTNI RAZVOJ
Evropska komisija bo jeseni 2007 pripravila Prvo poročilo
o napredku glede izvajanja prenovljene Strategije trajnostnega
razvoja EU. Poročilo bo obravnavano na Svetu EU, Evropski
svet pa bo decembra sprejel splošne usmeritve za posamezne
politike, strategije in instrumente. Poudarek bo na prednostnih
nalogah, opredeljenih v sami strategiji, in na povezavi z Lizbonsko strategijo. Priprava stališč EU za zasedanje Komisije
Združenih narodov za trajnostni razvoj bo druga prednostna
naloga na tem področju.
Slovenija je v letu 2005 sprejela Strategijo razvoja, ki
ustreza tudi merilom strategije trajnostnega razvoja. Izhajajoč
iz prepričanja, da dvig blaginje prebivalcev, kar je temeljni cilj
trajnostnega razvoja, ne zagotavlja število dokumentov, marveč
uspešna integracija načel trajnosti v ključne dokumente ter
potrebno zagotavljanje ravnotežja znotraj in med ekonomskim,
socialnim in okoljskim razvojem, Slovenija ne bo sprejemala
posebne strategije za trajnostni razvoj. Na osnovi doseženega
in glede na zahteve Evropske komisije bo Slovenija v letu 2007
pripravila nacionalni prispevek za Poročilo o napredku pri izvajanju prenovljene Strategije.
Za 15. zasedanje Komisije Združenih narodov za trajnostni razvoj, ki bo potekalo v prvi polovici leta 2007 in bo
namenjeno podajanju zavez in priporočil, t. i. policy session,
v okviru že določenih tem (energetika za trajnostni razvoj,
industrijski razvoj, onesnaževanje zraka/atmosfere, klimatske
spremembe), bo Slovenija skladno z navodili komisije pripravila
Poročilo o implementaciji ciljev in zavez na omenjenih področjih, sodelovala pri pripravi stališč EU za zasedanje.
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RAZISKAVE, ZNANJE IN INOVACIJE
Raziskave
Znanstvene raziskave in tehnološki razvoj ter prenos leteh v gospodarstvo in na trg igrajo ključno vlogo pri ekonomskem razvoju. Glavni namen ukrepov EU je krepitev znanstvenih in tehnoloških temeljev evropskega gospodarstva in
posledično njene mednarodne konkurenčnosti. Skladno s tem
bo Evropa morala nadaljevati aktivnosti, ki bodo pripomogle k
izboljševanju pogojev za raziskovalne dejavnosti in prenosa
znanja v gospodarstvo ter povečevanje izdatkov namenjenih za
investicije v raziskave in razvoj (cilj predstavlja 3% BDP).
Na področju znanstvenih raziskav in tehnološkega razvoja
je EU predstavila okvirne programe, preko katerih s finančnimi
vzvodi spodbuja raziskave ter tehnološki napredek v vseh panogah in tehnoloških področjih. V okviru 7. okvirnega programa
(7. OP) ter Programa za konkurenčnost in inovacije (CIP) so
izpostavljena ključna področja razvoja, ki bodo v celotni finančni
perspektivi dopolnjena in nadgrajena. Leto 2007 bo v znamenju zagotavljanja pravočasnega začetka in uspešne izvedbe 7.
OP za raziskave in tehnološki razvoj, ki za obdobje med letoma 2007 in 2013 predvideva sklad v višini 50,521 mrd EUR.
Prav tako bo to leto zaznamovano z začetkom črpanja sredstev
strukturnih skladov za področje razvoja, raziskav in inovacij na
osnovi sprejetih operativnih programov, kar se pričakuje v drugem kvartalu 2007.
7. OP je zasnovan tako, da bo najbolje prispeval k ciljem
Lizbonske strategije. Temu primerno je poudarek na tistih panogah in tehnoloških področjih, ki imajo v EU velik razvojni
in prebojni potencial in bi jih bilo potrebno razvijati še naprej,
da bi vzpostavili globalno konkurenčno prednost. Ta področja
so: vgrajeni računalniški sistemi, nanotehnologija, trajnostni
razvoj, biotehnologija, infrastruktura, varnost ter humanistične
in družboslovne vede. Izrednega pomena so raziskave fuzijske
energije v okviru EURATOM-a. V letu 2007 se bodo začele
priprave na začetek gradnje mednarodnega termonuklearnega
poskusnega reaktorja (ITER), ki je financiran v okviru 7. OP.
Skozi postopek soodločanja pa se bo začel proces ustanovitve
prvih dveh skupnih tehnoloških pobud v 7. OP, to sta Artemis
in Eniac. Artemis in Eniac bosta v 7. OP umeščeni konec leta
2007 in delujeta kot horizontalni pobudi v okviru že ustanovljenih evropskih tehnoloških platform (ETP).
V letu 2007 pričakujemo analizo rezultatov, doseženih z
izvedbo 6. okvirnega programa.
Slovenija podpira zastavljene cilje EU, saj se zaveda
pomembnosti raziskav za razvoj v gospodarstvu. Resolucija
o nacionalnih razvojnih projektih med leti 2007–2023 podaja
usmeritev o povečanju pozornosti raziskavam. Poudarek bo
na nadaljnjem razvoju podjetniškega in inovativnega okolja, kot
so nadgradnja VEM točke, tehnoloških parkov, univerzitetnih in
podjetniških inkubatorjev ter razvoj obstoječih nacionalnih tehnoloških platform. Slovenija si prizadeva za članstvo v evropski
tehnološki platformi na področju vgrajenih sistemov Artemis,
saj je to področje pomembno tudi za razvoj slovenskega gospodarstva.
Inovacije
Sposobnost učinkovitega prenosa novih tehnoloških kot
tudi ne-tehnoloških inovacij na trg, torej generiranja in trženja
inovacij v evropskem gospodarstvu je ključnega pomena pri
srečevanju s konkurenco in izzivi globalizacije. Evropa potrebuje jasno in učinkovito strategijo za vzpostavitev inovativnosti
in inovacijam prijaznega okolja, hkrati pa politično voljo, da
podpre paket aktivnosti, ki so potrebne za izboljšanje inovacijskega okolja.
V letu 2007 se bo nadaljevalo po poti začrtani v času
finskega predsedstva. Ravno tako se bo nadaljevalo z že
predstavljenimi pobudami za integrirano inovacijsko politiko,
s pomočjo katere bi spodbudili inovacijski potencial ter s tem
konkurenčnost evropskega gospodarstva. Oboje bo prispevalo
k uresničevanju Lizbonske strategije.
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V tem pogledu bo pomembno izvajanje okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije (CIP), ki združuje ukrepe
EU na področju podjetništva, malih in srednje velikih podjetij
(MSP), konkurenčnosti in inovacij.
Slovenija je podprla prizadevanja finskega predsedstva
pri analizi ključnih dejavnikov inovacijske politike, ki mora pridobiti večjo težo med sedanjimi evropskimi politikami. Potrebno
je dodatno spodbuditi celovito inovacijsko politiko na evropski
ravni in tudi na nacionalnih ravneh, saj so inovacije in tehnološki razvoj med ključnimi dejavniki konkurenčnosti sodobnega
gospodarstva.
Slovenija si prizadeva za čim boljšo sinergijo ukrepov, ki
so namenjeni spodbujanju inovacij, tehnološkega razvoja ter
podjetništva. V naslednjih letih bi radi vzpostavili slovenski inovacijski trg, ki bi združeval v širšem, evropskem, okviru v obliki
mreženja Slovenijo z ostalimi državami članicami.
Slovenija si prizadeva povečati vlaganja v raziskave in
razvoj, pri tem pa se zavedamo, da je za hitrejšo gospodarsko
rast še pomembneje kot povečati sredstva, potrebno povečati
učinkovitost uporabe le-teh in učinkovitost raziskav, povečati
število inovacij ter pospešiti tehnološki razvoj v gospodarstvu
in ga povezati z raziskovalnimi institucijami. Sedanji nacionalni
ukrepi so na področju inovacijske politike dobro zasnovani, želimo pa si, da bi bilo sodelovanje v okviru držav članic tesnejše,
še posebej na področju inovacij in delovanja inovativnih skupin
kot npr. grozdov, tehnoloških platform, skupnih tehnoloških
platform za usmerjen in učinkovit razvoj ter prenos rezultatov
na trge.
Evropski inštitut za tehnologijo (EIT)
Evropska komisija je predlagala ustanovitev EIT kot institucije, ki bi učinkovito združevala vse tri elemente »trikotnika
znanja« (izobraževanje, raziskave in inovacije) in služila kot
model povezav med visokim izobraževanjem, raziskovalnimi
ustanovami in gospodarstvom. EIT naj bi tako prispeval k
boljšemu pretoku znanja v gospodarstvo ter tržni uspešnosti
inovacij. EIT bo smiselno dopolnil obstoječe aktivnosti EU iz
različnih programov (7. OP in CIP). Ena izmed nalog EIT pa bo
prepričati podjetja, da bodo investirala v znanost in raziskave
v EU ter da teh investicij ne bodo selila izven EU. Potrebno bo
doreči odprta vprašanja glede same strukture in umestitve EIT
v evropski prostor, predvsem pa rešiti vprašanje financiranja
EIT, katerega naj bi s finančnimi sredstvi močno podprlo prav
gospodarstvo.
Slovenija je mnenja, da bi EIT ob ustreznih pogojih lahko
postal najpomembnejši instrument za krepitev povezav med
celotnim evropskim gospodarskim in visokošolskim prostorom,
ki bo omogočal lansiranje tržno uspešnih inovacij in tudi omogočal vključevanje vseh držav članic. Da bi lahko zadostil tem
ciljem, bi moral biti zasnovan kot mrežna institucija brez odvečne birokratizacije in z aktivno participacijo gospodarstva, ki bi
EIT tudi finančno podprlo.
Intelektualna lastnina
Izboljšanje varstva pravic intelektualne lastnine je pomembna naloga pri ustvarjanju inovacijam prijaznega poslovnega okolja.
EU ima zato v načrtu, da bo predstavila celovito strategijo
na področju intelektualne lastnine. Kot podlaga za Sporočilo
javnosti, bo predhodno izvedeno javno posvetovanje.
EU si bo prizadevala doseči napredek pri oblikovanju
učinkovitega pravnega okvira za varstvo pravic intelektualne
lastnine podjetij s sedežem v EU. Prizadevala si bo doseči
napredek tudi glede cenovno sprejemljivega, varnega in učinkovitega patentnega sistema, vključno z morebitnim enotnim
vseevropskim sistemom za reševanje sporov v zvezi s patenti.
Ravno tako se bo nadaljevalo delo v zvezi s kazenskopravno
zaščito takšnih pravic.
Slovenija je mnenja, da je potrebno oblikovati učinkovit
in predvsem tudi cenovno sprejemljiv patent skupnosti, ki bo
podjetjem olajšal pridobitev patenta na ravni skupnosti in s
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tem dodatno podprl konkurenčnost evropskega gospodarstva.
Slovenija je v tistem klubu držav članic, ki menijo, da Evropski sporazum o patentnih sporih (European Patent Litigation
Agreementa, EPLA) predstavlja dobro osnovo za oblikovanje
sodnega sistema.
Izobraževanje
Izobraževanju, usposabljanju in vseživljenjskemu učenju
se vse bolj priznava ključna vloga za prihodnost EU. Gre za
odločilne dejavnike pri doseganju ciljev Lizbonske strategije.
Ob tem vedno bolj v ospredje prihaja nova socialna dimenzija
izobraževanja – vloga vseživljenjskega učenja kot dejavnika
prožne varnosti.
Slovenija bo aktivno nadaljevala tekoče delo, hkrati pa
podala nove pobude. Skupno vmesno poročilo Komisije in
Sveta o izvajanju delovnega programa »Izobraževanje in usposabljanje 2010« bo pripravljeno leta 2007. Obravnava in sprejem vmesnega poročila bosta potekala v času slovenskega
predsedovanja EU, zato bo Slovenija posvetila veliko pozornost
uresničevanju ukrepov, kot tudi spremljanju in upravljanju na
ravni EU. Slovenija vzpostavlja mehanizme povezovanja in
koordinacije omenjenega krovnega procesa v tesni povezavi z
vsemi ostalimi procesi.
Slovenija bo precejšen pomen pripisala začetku akcijskega programa Skupnosti na področju vseživljenjskega učenja in
bo pozorna na nemoten potek tega programa, ki predstavlja
pomembno izhodišče za sodelovanje in podporo na področju
izobraževanja v okviru delovnega programa »Izobraževanje
in usposabljanje 2010«. Slovenija se na črpanje sredstev iz
novega programa pospešeno pripravlja.
Slovenija med glavne cilje šteje večjo mobilnost učencev
in delavcev ter preglednost in združljivost nacionalnih izobraževalnih sistemov. V tem okviru si bo prizadevala za sprejetje Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju
evropskega ogrodja kvalifikacij. Izvajanje Priporočila naj bi prispevalo k izboljšanju preglednosti, primerljivosti in priznavanja
kvalifikacij ter s tem spodbudilo mobilnost preko meja. Slovenija posebej izpostavlja zahtevo po jasni in preprosti prevedljivosti obstoječih stopenj izobrazbe in kvalifikacij, pridobljenih
po različnih starejših pristopih, v skupno nacionalno ogrodje
kvalifikacij in posredno v evropsko ogrodje kvalifikacij.
Slovenija bo nadaljevala delo na področju poklicnega
izobraževanja in usposabljanja, npr. s spodbujanjem dela za
evropski sistem prenašanja kreditnih točk na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (ECVET). V prihodnosti
bo potrebno okrepiti poklicno izobraževanje in usposabljanje,
zagotoviti osredotočen in holističen pristop, v katerem bi se
poklicno izobraževanje in usposabljanje razvijalo kot bistveni
element vseživljenjskega učenja, ob tesnem povezovanju z
drugimi segmenti, še posebej visokošolskim.
Ostale obravnavane teme vključujejo vidike vseživljenjskega učenja (predšolsko in šolsko izobraževanje, usposabljanje učiteljev, izobraževanje odraslih in jeziki) ter razvoj
kazalcev in spodbujanje raziskav na področju izobraževanja
in usposabljanja.
Sprejem predloga Priporočila o kakovosti izobraževanja
učiteljev je predviden v drugi četrtini leta 2007. Področje izobraževanja učiteljev Slovenija opredeljuje kot eno od prednostnih
področij. Skladno s tem Slovenija predlaga, da se posebna
pozornost temu področju posveti tudi v okviru vmesnega poročila 2006–2008 o uresničevanju programa »Izobraževanje in
usposabljanje 2010«.
Posodobitev evropskih univerz velja za temeljni pogoj
uspeha širše Lizbonske strategije, zato je od Evropskega sveta
in neformalnega srečanja v Hampton Courtu leta 2005 dalje to
pomembna tema na dnevnem redu EU. Na spomladanskem
zasedanju Evropskega sveta 2006 je bilo dogovorjeno odločnejše ukrepanje na evropski ravni za spodbujanje posodobitve
univerz, ki mora biti uresničena do konca leta 2007 v okviru
obnovljenega partnerstva za rast in zaposlovanje. Na začetku
leta 2007 bo Komisija objavila poročilo o napredku reform visokega šolstva v državah članicah.
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Ob praznovanju 20. obletnice programa Erasmus v letu
2007 bo na področju visokega šolstva poseben poudarek namenjen mobilnosti v visokem šolstvu.
Predsedstva bodo podpirala nadaljnji razvoj bolonjskega
procesa, sodelovala pri pripravi ministrske konference maja
2007, usmerjala delovni program v naslednjem dvoletnem
obdobju ter spremljala napredek na prednostnih področjih.
Slovenija bo v drugi polovici 2007 kot članica trojke postala
članica Odbora Skupine za spremljanje bolonjskega procesa
in se pripravljala na prevzem vodenja bolonjskega procesa v
prvi polovici leta 2008.
Elektronske komunikacije in informacijska družba
Slovenija bo v začetku leta 2007 namenila velik poudarek
novemu predlogu Evropske komisije za revizijo regulativnega
okvira za elektronske komunikacije. Revizija je potrebna zaradi
razvoja tehnologij in konvergence omrežij in storitev. Sprememba zakonodaje naj bi poenostavila postopke implementacije
zakonodaje in naj bi prispevala k povečanju konkurenčnosti in
zadovoljstva uporabnikov. Zakonodajni okvir bi promoviral tudi
inovacije in razvoj novih tehnologij, hkrati pa naj bi ustvaril pogoje
za varne investicije. Regulacijski okvir elektronskih komunikacij,
sprejet leta 2002, je dober, ni pa idealen in ne sledi popolnoma
razvoju in konvergenci elektronskih komunikacijskih omrežij in
storitev v zadnjih letih, zato Slovenija podpira njegovo posodobitev in prilagoditev novim razmeram. V okviru tega si bo Slovenija
prizadevala tudi za razširitev obsega univerzalnih storitev.
Aktivnosti v zvezi s predlogom o stroških za mednarodno
gostovanje (Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
glede gostovanja v mobilnih omrežjih Skupnosti) bodo končane
v letu 2007. Glavni cilj uredbe je znižanje cen klicev, od česar
bodo imeli korist vsi uporabniki, a hkrati to ne sme ogroziti
konkurenčnosti, operaterjem pa še vedno omogočiti fleksibilnost. Slovenija se načeloma strinja, da je pristop evropskega
domačega trga ustrezen pristop za regulacijo cen za mobilna
gostovanja, ob tem pa želi, da prehodno obdobje za omejitev
maloprodajnih cen ne bi bilo definirano. Slovenija predlaga
oblikovanje prehodnega obdobja, v katerem bi se maksimalne
veleprodajne cene postopoma zniževale. Ob tem Slovenija
opozarja na nujnost jasnejše opredelitve vloge Nacionalnega
regulatornega organa v odnosu do Komisije.
Svet EU bo obravnaval tudi druge pomembne teme, kot
sta prehod z analognega na digitalno radijsko in televizijsko
oddajanje ter politika radijskega spektra.
Slovenija bo tudi nadaljevala delo pri dokončnem
izoblikovanju notranjega trga za poštne storitve (Predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 97/67/ES glede popolnega izoblikovanja notranjega trga
poštnih storitev v Skupnosti). Predlog prinaša pričakovano in
predvsem edino možno rešitev v luči konsistentnosti z drugimi
cilji Evropske unije, predvsem izgradnje enotnega evropskega
trga ter potrjuje ciljni datum za popolno liberalizacijo poštnih
trgov EU, določen v direktivi 97/67/ES, in sicer 1. 1. 2009. Slovenija podpira namen in cilje predlagane ureditve ter vsebinske
rešitve in ob tem ugotavlja, da bo potrebno za implementacijo
direktive v nacionalno zakonodajo zagotoviti dovolj časa in
urediti optimalen način financiranja USO storitev.
Na področju informacijske družbe bo Slovenija aktivno
sodelovala pri izgradnji vseprisotne informacijske družbe v
okviru aktivnosti izvajanja in analize Strategije i2010, ki je
ena najpomembnejših strategij za doseganje Lizbonskih ciljev,
s poudarkom na razvoju in uporabi IKT v gospodarstvu in
družbi. Slovenija podpira usmeritve in aktivnosti, ki se v tem
okviru izvajajo in pripravljajo na nivoju EU, pri čemer tudi na
nacionalnem nivoju pripravlja v skladu z i2010 prenovljeno
strategijo razvoja informacijske družbe si2010, ki bo predstavljala temeljno podlago podpore razvoju informacijske družbe
v Sloveniji. V skladu s temi usmeritvami bo Slovenija podprla
pripravo akcijskega načrta za e-vključenost (Evropska strategija e-vključevanja), ki ga bosta pripravila Evropska komisija v
sodelovanju s Svetom EU in državami članicami.
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Hkrati bo sodelovala pri akcijskem načrtu e-uprave in direktivi o ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Slovenija
bo oblikovala in podpirala pripravo, izvajanje in spremljanje
evropskih komunitarnih programov za pospeševanje informacijske družbe. Potrebno bo aktivno sodelovanje pri programu
CIP (2. steber: Podpora politikam IKT), ki je namenjen razvoju
storitev na področju e-uprave in e-zdravja za zagotavljanje
enotne interoperabilne vseevropske informacijske platforme
ter na področju e-poslovanja v smeri podpore inovativnosti
in konkurenčnosti gospodarstva, predvsem segmenta MSP.
Izvajanje programa eContentPlus bo zahtevalo dodatne napore
za doseganje ustrezne podpore razvoju vseevropske e-vsebine
na področju znanosti, kulture, izobraževanja in geografskih
sistemov. Evropska prizadevanja pri nadgradnji in izvajanju
programa Varnejši internet Plus so namenjena promociji in
zagotavljanju varnosti komunikacijskih sistemov in storitev ter
zagotavljanju zasebnosti ob njihovi uporabi. Poleg teh programov, ki so v osnovi namenjeni spodbujanju vzpostavitve in
uporabe e-storitev in interneta, bo Slovenija aktivno podpirala
izvajanje programov za spodbujanje raziskav in razvoja s področja informacijske družbe, predvsem programa IST (tehnologije informacijske družbe) v okviru 7. OP.
Slovenija bo orientirana v omogočanje in zagotavljanje
vključenosti vseh v sodobne družbene in tehnološke tokove. Bistvene aktivnosti bodo usmerjene k prebivalstvu s posebnimi potrebami, ki obsega populacijo gibalno oviranih ter
telesno prizadetih, gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih
ter populacijo starejšega prebivalstva. Vključevanje teh skupin prebivalstva v informacijsko družbo pomeni izkoriščanje
rezultatov in pridobitev, ki jih prinaša in omogoča sodobna
informacijsko-komunikacijska tehnologija. Skrb za starejše in
bolne je naloga vsake družbene skupnosti, pri tem pa je izkoriščanje sodobne tehnologije lahko le v pomoč. Slovenija želi
vzpodbuditi digitalizacijo, ki omogoča, da so vsebine, tudi kulturne, umetniške, vsebine kulturne dediščine dostopne vsem in
vsakomur. Propadanje gradiv in dokumentov v klasičnih arhivih
terja takojšen skupen evropski pristop, če naj se naše delo in
delo naših predhodnikov ohrani in je dostopno vsem rodovom,
ki prihajajo za nami. Z uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij lahko z digitalizacijo vsebin zagotovimo
vključenost vseh ter dostopnost do vsebin tudi tistim, ki jim je
sicer to onemogočeno.
Ostale ključne zadeve, ki bodo obravnavane na Svetu EU
ter s katerimi se bo soočila Slovenija, so tudi uvedba številke
EU za klic v sili, oblikovanje in izvajanje strategije za varno
informacijsko družbo, izvajanje strategije za zagotavljanje varnosti omrežij in informacij, reševanje problema neželenih elektronskih sporočil (SPAM) ter razvoj inteligentnih transportnih
sistemov.
Glede na rezultate in sporočila obeh dosedanjih svetovnih
vrhov o informacijski družbi kot tudi prvega Svetovnega foruma
o upravljanju interneta se bodo procesi v zvezi s problematiko
internetnega upravljanja v naslednjih letih še intenzivirali. Na
tem področju deluje Slovenija v EU na več vzporednih ravneh,
kar zahteva posebne napore pri koordinaciji vseh razpršenih
aktivnosti. EU ima svojo vizijo glede razvoja informacijske
družbe kot tudi instrumentov, potrebnih za doseganje zastavljenih ciljev. K problematiki upravljanja interneta štejemo med
pomembnejše izzive, poleg iskanja ustreznih organizacijskih
modelov, še premostitev digitalnih ločnic, zagotavljanje človekovih pravic vključno s svobodo izražanja na internetu, multikulturnost in večjezičnost ter širitev informacijske družbe za vse.
Dejavnosti v zvezi s svetovnim vrhom o informacijski družbi
in s tem povezanimi vprašanji upravljanja z internetom dajejo
EU možnost, da z močnim ozadjem nastopa pri reševanju
nekaterih ključnih svetovnih problemov izven meja EU. EU se
tu pojavlja tudi v vlogi varuha manj razvitega sveta in okolij, ki
niso pod vplivom drugih svetovnih velikih sil.
Slovenija bo sodelovala z Evropsko komisijo in drugimi
članicami EU pri iskanju poti za vključevanje njenih predstavnikov v ustrezne organe in telesa, ki bodo delovala na področju
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Svetovnega vrha o informacijski družbi in Svetovnega foruma o
upravljanju interneta IGF ter tako zagotavljala prisotnost njenih
usmeritev neposredno na mestih, kjer se sprejemajo odločitve.
Aktivna vloga Slovenije lahko na podlagi dosedanjih izkušenj
močno prispeva k prepoznavnosti sposobnosti Slovenije pri
nekaterih temeljnih svetovnih vprašanjih prihodnosti.
Evropska komisija bo pripravila tudi sporočilo v zvezi
z oceno Evropske agencije za varnost omrežij in informacij
(ENISA), kar bo sprožilo razpravo o prihodnjem mandatu in
novi pravni podlagi za Evropsko agencijo za varnost omrežij
in informacij.
KONKURENČNOST
EU si je z Lizbonsko strategijo zadala cilj postati najbolj
konkurenčno, na znanju temelječe gospodarstvo do leta 2010.
Ambicije so velike, zato je pomembno, kakšne aktivnosti si
zastavimo na poti do tega cilja.
Aktivnosti morajo spodbujati vse ukrepe in pobude, tako
notranje kot zunanje, s katerimi se prispeva k izboljšanju in
varovanju evropske konkurenčnosti v globalnem smislu in ki
bodo Evropo naredile ne samo eno od možnih lokacij, kamor
bi vlagatelji investirali svoj kapital, ampak prvo, kamor bi ga
sploh želeli investirati.
Slovenija podpira strategijo EU za povečanje konkurenčnosti gospodarstva. V tem pogledu je za državo najpomembnejša Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje
2007 do 2023, ki vsebuje na EU nivoju predlagane ukrepe
prevedene v okvir slovenskega gospodarstva: spodbujanje
tehnološkega razvoja, inovativnosti, podjetništva, povečanje
privlačnosti Slovenije za tuje strateške investicije ter ugoden
razvoj javno-zasebnih partnerstev so med ključnimi dejavniki
za povečanje konkurenčnosti gospodarstva.
Notranji trg
Strategija za notranji trg odpravlja prepreke in zagotavlja
delovanje štirih svoboščin ter s tem prispeva k večji fleksibilnosti ter konkurenčnosti gospodarstva. Kljub napredku na tem
področju pa notranji trg še ni dokončno oblikovan. Pravzaprav
to ni naloga z jasno določenim koncem, je kontinuiteta aktivnosti z željo doseči popolno integracijo trga. Potrebno je zagotoviti
kontinuiteto aktivnosti za vzpostavitev polno delujočega notranjega trga ter harmonizacijo ureditev v državah članicah.
V prvi polovici leta 2007 je pričakovati Sporočilo Komisije
o pregledu politike notranjega trga od vsega začetka do danes.
Sporočilo Komisije bo pomagalo identificirati področja uspehov
in nadaljnjih izzivov potrebnih za dopolnitev notranjega trga.
Identificirani izzivi bodo pomembna osnova za nadaljnje delo,
tako na nivoju EU, kot v posameznih državah članicah.
Na področju prostega pretoka blaga se bodo v prihodnjem
letu obravnavala vprašanja standardizacije, revizija novega
pristopa in področje vzajemnega priznavanja, nadaljevala se bo
revizija direktive o gradbenih proizvodih, direktiva o električni
varnosti, direktiva o plovilih za rekreacijo in v zvezi z globalno
usklajenim sistemom razvrščanja in označevanja kemikalij. Na
področju javnih naročil bo treba dokončati revizijo direktive o
pravnih sredstvih za javna naročila ter predlog direktive o javnih
naročilih za javno-zasebna partnerstva in predlog direktive o
javnih naročilih na obrambnem področju.
Slovenija se zaveda pomembnosti delujočega in harmoniziranega notranjega trga, zato bo aktivno sodelovala pri
usklajevanju predlogov direktiv.
Bolje oblikovani predpisi
Cilj pobude za bolje oblikovane predpise je zagotoviti ustrezne, proporcionalne, učinkovite predpise, ki dosežejo namen, zaradi katerega so bili vzpostavljeni, ter odpraviti
nepotrebna administrativna bremena ter stroške, ki ob tem
nastajajo.
Odpravljanje nepotrebnih administrativnih bremen bo prispevalo k hitrejši odzivnosti javne uprave ter večji fleksibilnosti
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gospodarstva. Oboje je ključnega pomena za krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva.
Nadaljevalo se bo ozaveščanje o usklajevanju, spremljanju, izboljšanju in pospeševanju procesa za boljše oblikovanje
predpisov. Eno od pomembnejših področij bo razvoj dosledne
metodologije za oceno administrativnih obremenitev, kar bo
omogočilo določitev ciljev in njihovo spremljanje.
V prvi polovici 2007 bo Evropska Komisija objavila sistem
presoje vplivov predpisov na obremenitev podjetij ter socialno
in okoljevarstveni vidik. Poglavitni cilj je bistveno zmanjšanje
nepotrebnih administrativnih obremenitev, pri čemer bo posebna pozornost namenjena MSP. Neposredne pozitivne učinke
zaradi zmanjševanja administrativnih bremen bodo imeli tudi
državljani.
S poenostavitvijo zakonodaje na nacionalni ravni bo povezan tudi začetek pobud za odkrivanje najboljših praks in
spodbujanje njihove izmenjave v državah članicah.
Slovenija podpira napore EU pri zmanjševanju administrativnih ovir za poslovanje na ravni EU in priznava prioritetno
mesto reševanju tega področja.
Statistika
Izvajalci državne statistike si bodo prizadevali, da bodo na
voljo visoko kakovostne, zanesljive in relevantne uradne statistične informacije. Pri tem bodo upoštevali tudi načela Kodeksa
ravnanja evropske statistike (European Statistics Code of Practice), ki vsebuje standarde za neodvisnost državnih statističnih
organov in statističnega organa Skupnosti in predstavljajo zagotovilo za dobro delovanje evropskega statističnega sistema
in proizvodnjo kakovostnih in zanesljivih statističnih podatkov.
Standardi Kodeksa so mišljeni kot zaveza ravnanja za statistične ustanove v Evropski skupnosti in na nacionalni ravni.
V povezavi s pridobivanjem statističnih podatkov je treba
upoštevati tudi prizadevanja za poenostavitev statističnih zahtev s prerazporejanjem prednostnih nalog in za boljšo uporabo
že obstoječih podatkov ter izdelavo analize stroškov in koristi
za vse nove statistične zahteve in s tem v zvezi bolje oblikovanih predpisov, kar bo učinkovalo na splošno zmanjšanje
upravnega bremena, zmanjšano obremenitev enot poročanja
in omogočilo učinkovitejšo porabo sredstev.
Slovenija se bo preko svojih predstavnikov vključevala
v pripravo zakonodajnih aktov na področju statistike že na
samem začetku, torej ko bo predlagatelj potrebo predstavil ter
aktivno sodelovala v postopku sprejemanja predlogov pravnih
predpisov. Pri tem bo sledila predstavljenim ciljnim smernicam. Posebno pozornost bo namenila naslednjim predlogom
predpisov:
– Srednjeročnemu programu statističnih raziskovanj
2008–2012, ki ga je novembra 2006 predlagala Evropska komisija. Program upošteva načela Kodeksa ravnanja evropske
statistike in ima vgrajena varovala in usmeritve za poenostavitve, določanje prioritet, razbremenjevanje enot poročanja,
ocenjevanje stroškovne učinkovitosti glede na vzpostavitev
uravnoteženega odnosa med zahtevami in viri. Novi srednjeročni program poleg strateških ciljev torej zajema tudi ukrepe
za zmanjšanje administrativnih bremen v naslednjih 5 letih.
– Uredbi o posredovanju statističnih podatkov s področja
statistike energetike na Eurostat. Uredba natančno določa
vsebino kratkoročnega mesečnega, rednega mesečnega in
letnega poročanja. Navedene so definicije in terminologija ter
kriteriji kakovosti in roki za posredovanje podatkov. Sprejem
uredbe je pomemben s stališča naraščanja cen energentov in
zanesljive oskrbe.
– Popisu prebivalstva in gospodinjstev: Popis se načrtuje
leta 2011, njegov namen pa je zbrati podatke o prebivalstvu,
gospodinjstvih in stanovanjih, za načrtovanje prihodnjih potreb,
odločitev in trendov na različnih teritorialnih ravneh države in
v različnih družbenih skupnostih. Slovenija načrtuje, da bo vse
potrebne podatke zbrala iz registrov in administrativnih virov,
zato bo pri določanju zakonske podlage za popis zagovarjala
fleksibilnost in »output« pristop.
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Politika konkurence
Nadaljevalo se bo delo v zvezi z akcijskim načrtom za
državne pomoči, še posebno z obravnavo predloga o postopkovni uredbi (Uredba Sveta (ES) št. 659/1999) in predloga
uredbe o pooblastitvi (Uredba Sveta (ES) št. 994/98).
Industrijska politika
Industrijska politika ima ključno vlogo v okviru prizadevanj
EU za doseganje Lizbonskih ciljev. Splošni cilji nove, integrirane industrijske politike, ki temelji na kombinaciji horizontalnih
in posebnih sektorsko usmerjenih ukrepov, so okrepitev konkurenčnosti in zagotovitve solidne gospodarske rasti na podlagi
okrepitve zmogljivosti evropskih družb, spodbujanja razvoja
podjetniških kapacitet in novih tehnologij ter izboljšanja okvirnih pogojev za proizvodnjo. Sodobna industrijska politika prav
tako ponuja določene rešitve v zvezi z obstoječim obsegom in
tveganjem deindustrializacije ter vzpostavitev boljših okvirnih
pogojev za predelovalne dejavnosti. Eden pomembnejših ciljev
je tudi vzpostavitev pravega okolja za razvoj MSP, kot nosilcev
inovativnosti v gospodarstvu, ter spodbujanje vlaganj v raziskave in razvoj s primernimi, »tailor-made«, ukrepi.
Nadaljevalo in posebej se bo izpostavilo nekatere že v
letu 2005 začete horizontalne pobude za izvajanje industrijske
politike ter industrijsko politiko, specifično za posamezne sektorje (sektorske pobude) na področjih avtomobilske industrije,
gradbeno-strojne industrije, tekstilne industrije, biotehnologije,
keramične industrije, informacijsko-komunikacijske tehnologije.
V prvi polovici leta 2007 bo pozornost prav tako usmerjena v
priprave Vmesnega poročila o izvajanju industrijske politike, ki
bo predvidoma izšlo julija 2007.
Mala in srednja podjetja
Revidirana Lizbonska strategija poudarja ključno vlogo,
ki jo imajo majhna in srednje velika podjetja za rast in zaposlovanje.
Leto 2007 bo nadaljevalo s pobudami, ki jih je začrtal spomladanski Evropski svet 2006, v središču pozornosti bodo načelo dajanja prednosti majhnim podjetjem (»Think Small First«)
ter prizadevanja za uresničitev zastavljenega cilja ustanovitve
novega podjetja z vsemi potrebnimi postopki v največ 7 dneh.
Vzporedno s tem načelom se bo spodbujalo vodilo vzpostavitve
ustrezne zakonodaje, iskanje možnosti za izboljšanje delovnih
pogojev in podjetniške kulture za MSP ter lažji dostop MSP do
finančnih sredstev na podlagi omogočanje dostopa MSP do
ustreznih programov Skupnosti, kot sta 7. OP ter CIP ter na
podlagi dostopa do relevantnih finančnih instrumentov.
Slovenija pozdravlja prizadevanja EU na tem področju
ter si tudi sama prizadeva za vzpostavitev ugodne podjetniške
klime za razvoj MSP tudi preko izkoriščanja instrumentov, ki
jih nudi EU.
Finančne storitve
Na področju finančnih storitev bo prednostna naloga EU
predvsem napredek pri strategiji za povezovanje evropskega
trga finančnih storitev v obdobju 2005–2010. Napredek na tem
področju bo pospešil čezmejne aktivnosti, okrepil učinkovitost
in konkurenčnost finančnega sektorja ter posledično izboljšal
splošne pogoje za investiranje v Evropski uniji, ob tem pa zagotovil ustrezno varstvo potrošnikov in finančno stabilnost. V
tem kontekstu si bo EU prizadevala za nadaljnje izboljševanje
finančne stabilnosti in učinkovite ureditve kriznega upravljanja.
Pozornost bo namenjena polni implementaciji sprejetih ukrepov
iz Akcijskega načrta za finančne storitve, poleg tega pa zlasti
poglobitvi integracije trga maloprodajnih finančnih storitev ter
nadaljnjemu razvoju trga investicijskih skladov v skladu z Belo
knjigo Komisije. Opravljen bo tudi naslednji pregled Lamfalussyjevega okvira in nadaljevan evolucijski pristop k nadaljnjemu
regulativnemu zbliževanju nadzora finančnega trga.
Na podlagi prihodnjega predloga Komisije si bo EU prizadevala doseči dogovor o obsežni reviziji direktiv na področju
zavarovalništva (Solvency II), in sicer z namenom podpre-
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ti finančno trdnost in stabilnost zavarovalnic. Končni cilj teh
ukrepov je izboljšati varstvo imetnikov zavarovalniških polic in
upravičencev v Evropski uniji. Okrepila se bodo prizadevanja
za dokončno vzpostavitev enotnega in učinkovitega plačilnega
sistema Evropske unije, zlasti z vidika pospeševanja finančnih
transakcij med državami članicami. Tako bodo prizadevanja
usmerjena v sprejem predloga direktive o plačilnih storitvah na
notranjem trgu, katere namen je vzpostaviti sodoben in usklajen pravni okvir za plačilne storitve. Poskušal se bo doseči tudi
dokončen sprejem predloga direktive, ki bo na področju finančnih storitev spremenila postopke in kriterije za bonitetno presojo pridobitve oziroma povečanja poslovnih deležev v finančnem
sektorju. Namen predloga direktive je izboljšati pravno varnost,
jasnost in preglednost omenjenih postopkov.
Slovenija bo dala pri svojem delu prednost tistim predlogom, ki bodo ob upoštevanju obstoječega stanja vodili do
povečevanja konkurenčnosti in učinkovitosti slovenskega finančnega sektorja in njegove povezanosti s finančnimi trgi
EU in zunaj njega. Tako si bo na področju investicijskih skladov prizadevala za nadgradnjo obstoječe UCITS direktive (o
kolektivnih naložbenih podjemih za investiranje v prenosljive
vrednostne papirje) s poenostavitvijo sedanjih mehanizmov za
uporabo potnega lista ter možnostjo oblikovanja učinkovitega
in ustreznega izvlečka prospekta. Na področju zavarovalništva
bo Slovenija aktivno sodelovala pri podaji konkretnih stališč do
predlogov Komisije pri projektu »Solvency II«.
Slovenija je že podprla ukrepe, predvidene v »Beli knjigi
o politiki finančnih storitev za obdobje 2005–2010«, katere
poglavitni namen je nadaljnja integracija finančnih trgov s poudarkom na izvajanju že sprejete zakonodaje in ukrepov. V
prihodnosti bi moral biti dan večji poudarek izboljšanju sodelovanja med nadzorniki finančnih trgov. Poenotenje pravil
znotraj EU, ki so usmerjena k večjemu razvoju čezmejnih
aktivnosti, se lahko učinkovito izvaja le ob hkratnem boljšem
sodelovanju nadzornikov. Glede nadaljnjega oblikovanja predpisov na ravni EU Slovenija podpira pristop Komisije glede
presoje vpliva posameznega predpisa na delovanje finančnih
trgov in usklajevanje z vsemi zainteresiranimi stranmi, da bi
bila njegova implementacija izvrševanje v prihodnosti lažja. Pri
zakonodajnih predlogih, ki šele bodo posredovani v obravnavo
Svetu, se bo Slovenija aktivno vključila v postopek sprejema v
čim zgodnejši fazi, pri podaji stališč na dokumente pa aktivno
sodelovala tako z predstavniki nadzora finančnega sektorja, kot
tudi s predstavniki industrije.
Obdavčitev
Prednostna naloga EU na davčnem področju bo pospešitev dela v zvezi z obdavčitvijo v Evropski uniji, z namenom povečati preglednost in enostavnost ter zmanjšati administrativne
stroške in stroške v zvezi z izpolnjevanjem davčnih obveznosti.
S tem bi dosegli izboljšanje poslovnega okolja na notranjem
trgu Evropske unije in okrepili konkurenčnost evropskega gospodarstva kot celote, ne da bi bili pri tem ogroženi davčni
prihodki. EU si bo zato prizadevala za spodbujanje, posodobitev in poenostavitev ureditve na področju davka na dodano
vrednost in skupnostnih pravil za trošarine. Nadaljevalo se
bo delo na področju okrepitve boja proti davčnim goljufijam
v Evropski uniji ter na področju skupne konsolidirane davčne
osnove podjetij.
Evropska komisija načrtuje nekaj predlogov na davčnem
področju, med njimi je predvideno, da bo posredovala Sporočilo o stopnjah DDV, ki se poleg splošne stopnje DDV uporabljajo
v državah članicah. Predmet tega Sporočila bo ocena vpliva
takšnih stopenj na ustvarjanje delovnih mest, ekonomsko rast
in delovanje notranjega trga. V tem okviru se nakazuje tudi razprava o možnostih za predložitev novih predlogov na področju
nižjih stopenj DDV. Pojasnitev tega področja bo odpravila negotovost za podjetja in državljane. Komisija načrtuje tudi posodobitev določb DDV glede finančnih in zavarovalniških storitev,
s pomočjo katerih bi lahko podjetja izboljšala svoje ekonomske
in pravne strukture in s tem povečala svojo konkurenčnost.
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Na področju trošarin Komisija načrtuje poenostavitev in posodobitev Direktive 92/12 v zvezi z določitvijo pravne podlage
za uvedbo elektronskega nadzora trošarinskih izdelkov med
državami članicami in posodobitev drugih določb o nadzoru,
proizvodnji, skladiščenju in prevozu trošarinskih izdelkov.
Na področju DDV se Slovenija ne zavzema za hitre in
obsežne spremembe sistema, ampak za postopno prilagajanje in posodabljanje obstoječega sistema s ciljem, da se
administrativni postopki čimbolj poenostavijo in poenoti njihovo izvajanje med državami članicami, vendar hkrati ohranijo
oziroma okrepijo vsi potrebni nadzorni mehanizmi, s katerimi
je mogoče učinkovito preprečevati zlorabe sistema in hitro
odkrivati kršitve predvsem v trgovini med državami članicami
EU. Pri odobravanju izjem in sistema njihovega uveljavljanja si
Slovenija prizadeva za racionalni pristop. Zaradi enostavnosti
sistema in enotnosti njegovega izvajanja je primerno, da je izjem čim manj, vendar pa je treba upoštevati specifične potrebe
posameznih držav članic. Slovenija zagovarja le tiste posebne
rešitve, ki ne ogrožajo delovanja notranjega trga, ne izkrivljajo
konkurence med državami članicami in omogočajo učinkovit
nadzor odobrenih izjem brez pretiranih administrativnih stroškov. Slovenija pa se bo aktivno vključevala v prizadevanja za
zmanjševanje zlorab na področju davkov.
Na področju trošarin si Slovenija prizadeva za posodobitev obstoječega sistema in za njegovo prilagoditev potrebam
sodobnega elektronskega komuniciranja. V tem kontekstu Slovenija pozdravlja izvajanje ukrepov za uvedbo elektronskega
spremljanja gibanja trošarinskih izdelkov. Tudi na področju
trošarin bi nove rešitve na dolgi rok morale zagotavljati učinkovit nadzor gibanja trošarinskih izdelkov, kjer je velika možnost
oškodovanja proračunov držav članic, ob hkratnem čim manjšem administrativnem bremenu za zavezance.
Na področju direktnih davkov bo Slovenija sodelovala v
razpravi o odprtih vprašanjih v zvezi s skupno konsolidirano
davčno osnovo podjetij, z namenom osvetliti vse prednosti in
slabosti predlagane nove ureditve.
Pravo družb
Nadaljevalo se bo delo na področju usklajevanja prava
družb in upravljanja družb. Delo v zvezi z direktivo o čezmejnih
prenosih sedežev družb in direktivo o pravicah delničarjev naj
bi bilo zaključeno najpozneje v prvi polovici 2008.
Nadaljevalo se bo tudi delo na področju posodabljanja
prava družb in izboljšanju upravljanja podjetij, in sicer glede
upravljanja in povezovanja družb, piramidnih iger, poenostavitve tretje in šeste direktive, pravil o razkritju ter evropskih
zasebnih podjetij.
Carina
Prva prednostna naloga na tem področju bo zaključek
del v zvezi s predlogom uredbe Sveta in EP za posodobljen
carinski zakonik EU in predlogom odločbe Sveta in EP o
e-carini, da bi ustvarili standardizirano elektronsko okolje za
carinske organe in gospodarstvo.
V letu 2007 se bo iztekel program Carina 2007. Komisija
in države članice so ocenile, da je program bistveno pripomogel
k uniformnemu delovanju carinske unije, zato je bilo že na podlagi prvega branja na Svetu EU in v EP doseženo soglasje za
naslednji program Carina 2013, ki bo nadaljeval začeto delo.
Carina 2013 med glavnimi cilji navaja: okrepitev varnosti
in varovanja, razvoj sodelovanja med carinskimi upravami in
organi sedanjih in prihodnjih držav članic, usmerjeno skupno
učenje in usposabljanje, omogočanje uresničevanja pobude za
e-carino in predvsem za zagotovitev enotnega izvajanja carinske zakonodaje na notranjem trgu in boja proti goljufijam.
Začel se bo obravnavati Predlog sprememb in dopolnitev
uredbe EP in Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med
upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in
Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in
kmetijske zakonodaje. Cilj tega predloga je širitev namenov
uporabe podatkovne baze Carinskega informacijskega siste-
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ma (CIS) in ustvarjanja identifikacijske podatkovne baze za
carinske preiskave.
Turizem
Slovenija bo na področju politike in usmeritev razvoja
evropskega turizma sledila dvema glavnima ciljema, to sta
trajnostna rast turizma v Evropi za več in boljša delovna mesta,
ter izboljšanje konkurenčnosti evropske turistične industrije za
ohranitev Evrope kot primarnega turističnega cilja. Predsedstva
bodo zato posebno pozornost namenila predlogu Komisije o
Evropski agendi 21 za turizem, ki se pričakuje v drugi polovici
leta 2007.
V prvi polovici 2007 bo pod nemškim predsedstvom organizirana konferenca EU ministrov pristojnih za turizem, v drugi
polovici 2007 bo predsedujoča Portugalska gostila redni letni
evropski turistični forum, ki kot učinkovita platforma usklajevanja politik in usmeritev evropskega turizma ponuja možnost
za seznanjanje z dobrimi in inovativnimi praksami na področju
turizma, nujnimi za spodbujanje razvoja in ohranjanje raznolikosti, privlačnosti in kakovosti evropskih destinacij.
Evropski turistični Forum 2007 bo prinesel prvega zmagovalca pilotnega projekta »Evropske destinacije odličnosti«,
ki je izvedbeno orodje programa Skupnosti za spodbujanje
evropskega turizma.
ENERGIJA
Slovenija podpira napore za izdelavo celovite evropske
energetske politike. Sodelovala bo pri oblikovanju splošne,
skladne in dosledne energetske politike za Evropo, ki izhaja iz
sklepov Evropskega sveta marca in junija 2006 ter energetskega svežnja (Strateški pregled energetske politike, Dolgoročni
načrt rabe obnovljivih virov, Pregled notranjih energetskih trgov,
Prednostni načrt za medsebojno povezovanje in infrastrukturo,
Sporočilo o trajnostnih tehnologijah za uporabo premoga, Komunikacija o jedrski energiji ter Energetsko tehnološko strateški
načrt, Napredek na področju biogoriv ter Napredek pri proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov). Tega je Evropska komisija
predložila v začetku leta 2007 in bo namenjen doseganju treh
glavnih ciljev EU glede trajnosti, konkurenčnosti in zanesljivosti
oskrbe. Strateški pregled energetske politike pomeni korak naprej, saj bo vseboval konkretne predloge za razvoj energetske
politike za Evropo. Pripravo prednostnega akcijskega načrta,
ki bo sprejet na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta
leta 2007, ocenjuje Slovenija kot izjemno pomembno.
Slovenija bo podpirala krepitev zunanjih odnosov EU
na področju energetike. Krepitev dialoga med najpomembnejšimi državami proizvajalkami in porabnicami energije ter
državami po katerih ozemlju poteka tranzit energije Slovenija
ocenjuje kot zelo pomembno. Slovenija tudi ocenjuje, da bo
v prihodnjem obdobju potrebno intenzivneje obravnavati področja povečevanja energetske učinkovitosti in spodbujanja
obnovljivih virov energije. Zlasti pomemben bo okrepljen dialog
EU z Alžirijo in Norveško, posebno pozornost pa bo ponovno
potrebno nameniti učinkovitosti dialoga med EU in Rusijo. Ta
dialog je potrebno vključiti v okvir novega Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju. Slovenija ocenjuje kot zelo pomembno
izvajanje Pogodbe o ustanovitvi energetske skupnosti, s katero
se vzpostavlja notranji trg z državami jugovzhodne Evrope, ter
poglabljanje odnosov s sredozemskimi partnerkami na področju energetike.
Julija 2007 bo tudi začetek popolnega odprtja trgov z
zemeljskim plinom in električno energijo. Slovenija ocenjuje,
da bo to spodbudilo razpravo o izboljšanju medsebojne povezanosti in usklajenosti med zakonodajalci, izvajalci energetskih dejavnosti in uporabniki energetskih storitev. S strani
Evropske komisije bodo predlagani tudi ukrepi za zagotovitev
dokončnega oblikovanja notranjega trga za električno energijo
in zemeljski plin (revizija Direktive 2003/54, revizija Direktive
2003/55, revizija/razširitev Uredbe 1228/03, revizija/razširitev
Uredbe 1775/05, revizija Direktive 2004/67 in Direktive 2005/89
ter Direktiva/Uredba o skladiščenju plina). Slovenija podpira
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pričakovano sprejetje prednostnega načrta za medsebojno
povezovanje z infrastrukturo (Priority Interconnection and Infrastructure Plan). Ocenjujemo, da se bodo na ta način odprle
možnosti za izgradnjo energetskih oskrbovalnih poti v skladu s
strategijo EU za večjo raznovrstnost, kar bo vplivalo na stabilnejše razmere na notranjem energetskem trgu in omogočalo
oblikovanje novih rezerv energentov.
Slovenija ocenjuje, da je potrebno aktivno delovati na
področju izboljšanja energetske učinkovitosti. To bo temeljilo
na izvajanju akcijskega načrta (Akcijski načrt za energetsko
učinkovitost: Uresničitev možnosti), s posebnim poudarkom
na energetski učinkovitosti stavb, prometa in gospodinjskih
naprav. Slovenija si bo prizadevala za iskanje mehanizmov, ki
bodo spodbujali inovacije, raziskave in razvoj okolju prijaznih
tehnologij. Menimo, da bo kljub sorazmerno majhnim finančnim sredstvom v sklopu 7. okvirnega programa za raziskave
potrebno spodbujati energetske raziskave tudi tako, da bodo te
prispevale h konkurenčnosti in izvoznim zmogljivostim evropske industrije.
Slovenija bo ob upoštevanju Strategije za trajnostni razvoj
v letu 2006 velik poudarek namenila spodbujanju vseh vrst obnovljivih virov energije, na primer biomase in biogoriv, vključno
z izvajanjem obstoječih ciljev in oblikovanjem srednjeročnih in
dolgoročnih ciljev. Komisija bo v začetku leta 2007 pripravila
dolgoročni plan dela na področju obnovljivih virov energije
(Long-term renewables Road Map).
Osnovni cilji dolgoročne politike EU na področju jedrske
energije so zagotavljati stabilno obratovanje jedrskih objektov
in ob tem zagotavljati jedrsko varnost, nadzor nad jedrskimi
materiali in varstvo pred ionizirajočimi sevanji znotraj EU in
v mednarodnem merilu. V središču pozornosti bo še vedno
razprava o izbiri ustreznih instrumentov za bolj učinkovito zagotavljanje jedrske varnosti in varnega ravnanja z jedrskimi
odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom.
Slovenija si bo tudi v prihodnje prizadevala, da se področje jedrske varnosti ter ravnanja in odlaganja radioaktivnih
odpadkov in izrabljenega goriva uredi na način, ki bo jasen
in sprejemljiv za vse države članice EU. Izbrani način mora
upoštevati načelo suverenosti držav pri urejanju teh področij in
mora biti čimbolj usklajen z dejavnostmi Mednarodne agencije
za atomsko energijo (MAAE).
Septembra 2006 je Slovenija prevzela predsedovanje
Svetu guvernerjev MAAE in ima do konca mandata – do
septembra 2007, dodatno pomembno in zahtevno nalogo, saj
mora iskati na tem področju tudi konsenz med članicami Sveta
guvernerjev MAAE.
PROMET
V EU bodo na področju prometa v ospredju prizadevanja
za doseganje Lizbonskih ciljev, katerih sestavni del vključuje
močan, trajnosten in inovativen prometni sektor, ki ustvarja
učinkovite prometne tokove. V okviru teh prizadevanj bo EU
na podlagi Bele knjige o prometni politiki pripravila ukrepe za
izvajanje akcijskega programa na področju varnosti cestnega
prometa ter ustrezne akcijske programe za področje logistike
in pomorskega prevoza po kratkih razdaljah. Komisija bo na
podlagi posvetovanj o Zeleni knjigi o skupni evropski prometni
politiki pripravila Belo knjigo o skupnem evropskem pomorskem
prostoru. Nadalje bo Komisija predstavila Zeleno knjigo o mestnem prometu ter eventualno oblikovala ustrezne izvedbene
ukrepe, ki bodo pomembni tudi za celostni urbani razvoj. Republika Slovenija podpira razprave na podlagi Zelene knjige o bodoči pomorski politiki EU in deli mnenje večine držav EU, da je
razprava o tako pomembni temi nujna za doseganje čim večje
gospodarske rasti in učinkovito varovanje okolja. Ravno tako
Slovenija pozdravlja prizadevanja EU pri pripravi Zelene knjige
o mestnem prometu. Slovenija tudi podpira vsa prizadevanja
in ukrepe EU v zvezi z varnostjo cestnega prometa za prepolovitev žrtev prometnih nesreč do leta 2010. Slovenija podpira
pomorski prevoz na kratkih razdaljah kot pomemben dejavnik
pri zagotavljanju trajnostne mobilnosti in njegovo neprekinjeno

Uradni list Republike Slovenije
rast ter v zvezi s tem tudi razvoj pomorskih avtocest. Prav tako
Slovenija podpira vso nadaljnjo razpravo o logistiki prometa in
tiste rešitve, ki bodo na ravni EU primernejše oziroma učinkovitejše od obstoječih rešitev na nacionalnih ravneh.
Kopenski promet
V zvezi z železniškim prometom bo EU nadaljevala z delom na sprejetju zakonodajnih predlogov tretjega železniškega
paketa (skupno stališče sprejeto na Svetu EU za konkurenčnost
24. julija 2006), ki predstavlja velik korak k uresničitvi enotnega
evropskega železniškega trga. Zakonodajni paket zajema štiri
predloge, in sicer: Predlog direktive Evropskega Parlamenta in
Sveta o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive
in vlake na železniškem omrežju Skupnosti, katere namen je
predvsem določiti skupna pravila EU za pridobitev spričeval
strojevodij, kar prispeva k interoperabilnosti železnic, povečanju varnosti železniškega prometa ter mobilnosti zaposlenih v
železniškem sektorju; Predlog uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta o odškodnini za neizpolnjevanje pogodbenih zahtev
glede kakovosti v železniškem tovornem prometu, ki določa
minimum obligacijskih razmerij med prevoznikom in stranko
v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, ki jih je
potrebno vključiti v prevozne pogodbe in ustrezna nadomestila
v primeru neizpolnitve pogodbenih določb; Predlog uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih
potnikov v mednarodnem železniškem prometu, ki pomeni
zakonodajni okvir za določitev minimalnih pogojev informiranja
potnika: pred, med in po prevozu, pogoje prevoza, odgovornost prevoznika v primeru nesreče ali nezgode, zamude ali
odpovedi prevoza, način asistence invalidom pri prevozu in na
koncu pogoje, pod katerimi prevozniki sodelujejo med seboj za
učinkovito implementacijo določb predloga uredbe; Predlog direktive Evropskega Parlamenta in Sveta, ki spreminja Direktivo
Sveta 91/440/EGS o razvoju železnic Skupnosti, ki opredeljuje koncept ''mednarodnega potniškega prometa''. Vzpostavlja
prost pristop do železniške infrastrukture tudi za opravljanje
mednarodnega potniškega prometa vključno z omejeno možnostjo kabotaže, in sicer najkasneje do 1. 1. 2010. Vsi prej
navedeni zakonodajni predlogi so trenutno v drugem branju v
Evropskem parlamentu, razen Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o odškodnini za neizpolnjevanje pogodbenih zahtev glede kakovosti v železniškem tovornem prometu,
glede katerega je delo v okviru delovnih teles Sveta EU zaradi
nasprotovanja držav članic, med njimi tudi Slovenije, zastalo.
Slovenija bo podpirala prizadevanja Sveta EU za dosego dogovora z Evropskim parlamentom za sprejem tretjega železniškega paketa.
Na področju cestnega prometa bo EU pričela z aktivnostmi, s katerimi naj bi bil mestni prevoz bolj učinkovit in prijazen
okolju. Evropska komisija bo predstavila Zeleno knjigo o mestnem prometu, kjer bodo oblikovani ustrezni izvedbeni ukrepi,
ki bodo pomembni tudi za celostni urbani razvoj. Slovenija
pozdravlja prizadevanja EU pri pripravi Zelene knjige o mestnem prometu ter oblikovanju ustreznih izvedbenih ukrepov
na tem področju. Slovenija se bo aktivno vključevala v razprave
na prej omenjeno temo že v samem posvetovalnem obdobju
kakor tudi kasneje v okviru razprav v delovnih teles Sveta EU.
EU bo nadaljevala delo na Predlogu uredbe o javnih storitvah
železniškega in cestnega potniškega prevoza (politični dogovor sprejet na Svetu za promet, telekomunikacije in energijo,
8. in 9. junija 2006), ki ureja podrobna pravila posredovanja
pristojnih organov, dodelitev izključnih pravic in nadomestil
za izvajanje obveznosti javnih služb železniškega in cestnega
potniškega prevoza, ki bi lahko najbolj vplivala na konkurenco
med državami članicami. Slovenija bo podpirala prizadevanja
Sveta EU za dogovor z Evropskim parlamentom za sprejem
prej omenjenega predloga uredbe, pri čemer si bo še naprej
prizadevala za ustrezno upoštevanje specifične problematike
Slovenije na tem področju (oblikovanje višjih pragov za neposredno dodelitev pogodb malim in srednjim podjetjem). Ena
pomembnejših nalog EU na področju cestnega prometa je var-
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nost, gospodarska učinkovitost in prijaznost do okolja v sektorju
osebnih in težkih tovornih vozil. V zvezi s tem bo EU obravnavala vrsto usklajevalnih ukrepov in aktivno izvajala Evropski
akcijski program za varnost v cestnem prometu. Nadaljnje
razprave bodo potekale tudi na področju e-varnosti (avtomatski
klic v sili). Republika Slovenija podpira promocijo varnosti v cestnem prometu ter vse aktivnosti, ki so namenjene izboljšanju
varnosti v cestnem prometu. Na področju varnosti kopenskega
prometa se bo pričela intenzivna razprava k Predlogu direktive
Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju varnosti cestne
infrastrukture. Cilj predlagane direktive je zagotoviti, da se
varnostni vidik vključi v vse faze načrtovanja, zasnove in delovanja cestne infrastrukture v vseevropskem cestnem omrežju
(TEN-T). Zagotovila bo, da bo varnost upoštevana sama po
sebi in ločeno od gospodarske in okoljske analize. Slovenija na
splošno predlog direktive podpira in ob tem ugotavlja, da ima
moderno avtocestno omrežje, v toku razprave pa bo oblikovala
stališče k zakonodajnemu predlogu EU.
Pomorski promet
Na področju pomorskega prometa se bo nadaljevalo delo
v zvezi z različnimi predlogi v okviru tretjega paketa o pomorski
varnosti. Paket sedmih zakonodajnih ukrepov (Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski inšpekciji
(Predelava), Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/59/ES o vzpostavitvi sistema
spremljanja in obveščanja za ladijski promet, (tretji pomorski paket o pomorski varnosti), Predlog direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o izpolnjevanju zahtev države zastav,
Predlog direktive o skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij,
ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav, Predlog direktive
Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi temeljnih načel za
vodenje preiskav nesreč v sektorju pomorskega prometa in o
spremembi direktiv 1999/35/ES in 2002/59/ES, Predlog uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o zanesljivosti prevoznikov za
potnike po morju in po celinskih plovnih poteh v primeru nesreč
in Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o civilni
odgovornosti in finančnih jamstvih lastnikov ladij), ki je nastal
kot odziv ukrepov Komisije o izboljšanju pomorske varnosti, ki
so sledili pomorskim nesrečam tankerjev »Erika« in »Prestige«.
Predlogi se nanašajo na bolj aktivno vlogo v pomorski varnosti,
predvsem pri nesrečah in preprečevanju onesnaženj, in na
uvajanje boljših pravil za ukrepanje po nesrečah, kar pomeni,
da bo Pomorska inšpekcija strožja do slabo vzdrževanih ladij,
posebno pri možnosti zavrnitve vplutja v določeno pristanišče,
in glede pregledovanja ladij, ki priplujejo v pristanišča EU.
Zakonodajni predlog zajema tudi dopolnilo Direktive o nadzoru
prometa, katere glavna sprememba je v smeri implementacije
in izvajanja v državah članicah. Pri določitvah zatočišč za ladje
v stiski, bodo države članice morale upoštevati enotna navodila, ki bodo veljala za celotno Skupnost. Prav tako bodo države
članice morale implementirati mednarodne konvencije, ki se
nanašajo na civilno odgovornost in določiti višino kompenzacij,
ki jih bodo morali spoštovati ladjarji. Še posebej se to nanaša
na civilno odgovornost v primeru nesreč do tretjih udeležencev
in povrnitev škode v takšnih primerih. Republika Slovenija podpira vse aktivnosti v povezavi z izvajanjem pomorske varnosti,
kakor tudi podpira prizadevanja EU za sprejem zakonodajnega
paketa o pomorski varnosti in si bo v procesu sprejemanja zakonodajnega paketa prizadevala, da bodo hkrati posebej upoštevani nacionalni interesi na tem področju. EU bo na podlagi
razprav o Zeleni knjigi o skupni evropski prometni politiki predstavila Belo knjigo o skupnem evropskem pomorskem prostoru,
pravicah potnikov na krovu plovil in zaposlovanju v pomorstvu
ter eventualno oblikovala ustrezne izvedbene ukrepe, ki bodo
pomembni tudi za celostni razvoj prihodnje pomorske politike
EU. Republika Slovenija podpira razprave na podlagi Zelene
knjige o bodoči pomorski politiki EU ter napore EU za pripravo
Bele knjige o skupnem evropskem pomorskem prostoru, pri
čemer deli mnenje večine držav EU, da je razprava o tako po-
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membni temi nujna za doseganje čim večje gospodarske rasti
in hkrati učinkovito varovanje okolja. Nadalje bo EU nadaljevala
delo na spodbujanju prevozov po morju na kratke razdalje s
ciljem poenostavitve carinskih postopkov in odprave administrativnih ovir, intenziviranja spodbujanja uporabe tega načina
transporta, oblikovanja ustrezne baze podatkov in dostopa do
nje, zagotavljanja ustreznega financiranja centrov za spodbujanje prevozov po morju na kratke razdalje, spodbujanja razvoja
pomorskih avtocest, odpravljanje ozkih grl, zagotavljanje nadzora nad plovili s pomočjo radio navigacijskega sistema GALILEO ter stalno spremljanje izvajanja programa za spodbujanje
tega načina transporta. Slovenija podpira pomorski prevoz
na kratkih razdaljah kot pomemben dejavnik pri zagotavljanju
trajnostne mobilnosti pri razvoju pomorskih avtocest.
Zračni promet
Na področju zračnega prometa si bo EU prizadevala
za povečanje mednarodne konkurenčnosti evropske letalske
industrije. V zvezi s tem je dan poudarek na zunanjih odnosih,
zlasti z ZDA, kjer bodo potekala prizadevanja za sklenitev celostnega sporazuma z ZDA. Potekalo bo temeljito usklajevanje
Skupnosti za Skupščino Organizacije za civilni letalski promet
(ICAO), ki se bo sestala jeseni 2007, saj bo to srečanje prednostni forum za razpravo o ukrepih, namenjenih zmanjševanju
posledic emisij plinov mednarodnega civilnega letalstva. Z namenom izboljšanja varnosti v letalstvu, naj bi se zaključilo delo
na Predlogu spremembe uredbe o oblikovanju skupnih predpisov na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije za
varnost v letalstvu (EASA). V luči trenutnega razvoja dogodkov
bo prednostno obravnavano tudi varovanje v letalstvu. V zvezi
z ureditvijo letališč bo EU obravnavala »sveženj o letališčih«,
ki ga sestavljata predlog o zaračunavanju uporabnine za letališko infrastrukturo in sporočilo o zmogljivosti letališč. EU bo v
tem okviru preučila tudi poročilo Komisije o izvajanju in učinkih
direktive o storitvah zemeljske oskrbe. V zvezi z liberalizacijo
dostopa do letalskega trga bo Svet pregledal predlog Komisije
o reviziji tretjega paketa liberalizacije, ki vključuje nadaljnjo
liberalizacijo, poenostavitev pravil in bolj zdravo konkurenco
v letalskem sektorju (konsolidacija uredb 2407/92, 2408/92
in 2409/92). Na tem področju je pomemben tudi program
SESAR (program za raziskave o upravljanju zračnega prometa
enotnega evropskega neba), ki je konceptualno in tehnološko
sestavni del regulativnega okvira enotnega evropskega neba.
S tem programom naj bi navigacijske službe zračnega prometa
ob vzdrževanju varnostne ravni zmogle zadostiti potrebam po
zmogljivostih, ki izhajajo iz vedno večjega zračnega prometa.
Po sprejetju uredbe o ustanovitvi skupnega podjetja si bo EU
prizadevala doseči politično podporo za opredelitveno fazo. Na
področju zračnega prometa bo Slovenija še naprej sodelovala v
okviru pogajanj EU z izbranimi tretjimi državami ter v nadaljnjih
pogajanjih med EU in ZDA za sklenitev sporazuma o odprtem
nebu. Slovenija bo stremela k sklenitvi takšnih sporazumov, da
bodo primerni tudi za slovenske ponudnike storitev v mednarodnem zračnem prometu. Slovenija podpira uravnotežen pristop
k širitvi pristojnosti Evropske letalske varnostne agencije, v
smislu posodobitve letalskega sektorja državne uprave ter
izvajanja pravnega reda EU na tem področju z zagotovitvijo
upoštevanja interesa držav članic. Slovenija prav tako podpira
aktivnosti vezane na varnost in varovanje v letalskem prometu. Čeprav Slovenija na področju letalstva sicer nima izrazitih
prioritet, si bo prizadevala, da se odprti dosjeji, na katerih je
mogoče doseči soglasje in sprejem, zaključijo.
Horizontalne zadeve
Na področju horizontalnih vprašanj bo na podlagi sporočila Komisije z naslovom »Logistika tovornega prometa v Evropi
– ključ do trajnostne mobilnosti«, oblikovan skladen pristop,
ki bo osnova za akcijski načrt za logistiko tovornega prometa.
Republika Slovenija podpira oblikovanje učinkovitih rešitev, ki
bi pospešili razvoj logistike tovornega prometa. Na tem področju se bo nadaljevalo delo v zvezi z razvijanjem programa
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GALILEO, s posebnim poudarkom na nadaljevanju pogajanj o
koncesijah. Skrbno se bodo spremljali rezultati pogajanj s koncesionarjem ter zaključna faza postavitve satelitskega sistema
GALILEO in njegovih zemeljskih postaj, kot tudi priprave na
fazo uporabe. Poleg tega bodo na dnevnem redu tudi zelena
knjiga Komisije o aplikacijah Galilea, sodelovanje s tretjimi
državami in politika dostopa do regulirane javne storitve. Pospeševala se bo tudi postopna ustanovitev Nadzornega organa
Galileo (GSA), ob tem pa bo potrebno pravočasno sprejeti
sklep o kraju njegovega sedeža. Za sedež Nadzornega organa
Galileo se poteguje 11 držav članic, med njimi tudi Slovenija, ki
je predlagala Ljubljano za sedež GSA. Slovenija bo še naprej
aktivno lobirala in se pogajala za pridobitev sedeža Nadzornega organa Galileo.
ZAPOSLOVANJE, SOCIALNA POLITIKA, ZDRAVJE IN
POTROŠNIKI
Zaposlovanje, socialna politika in enake možnosti
Evropska komisija bo predstavila Sporočilo o prožni varnosti (flexicurity), kjer bo predstavila možnosti za oblikovanje
skupnih izhodišč EU glede usklajevanja prožnosti in varnosti
zaposlitve. Poudarek bo dan predvsem štirim vidikom prožne
varnosti: razvoju delovnega prava, ki bo omogočal bolj fleksibilne oblike zaposlovanja, zagotavljanju ustrezne socialne
varnosti ter aktivni politiki zaposlovanja, ki bosta delavcem
omogočala lažje soočanje z fleksibilnejšo ureditvijo delovnih
razmerij in vlaganju v vseživljenjsko učenje, ki bo državljane
bolje pripravila na vstop in spremembe na trgu dela. Stališče
Slovenije je, da je pri konceptu prožne varnosti nujno potrebno
zagotoviti pravo razmerje in usklajenost med fleksibilnostjo na
trgu dela in socialno varnostjo, ki jo je potrebno zagotoviti za
ljudi brez dela. Menimo, da bi bilo na evropski ravni potrebno
zagotoviti osnovni minimalen nabor oziroma okvir elementov
prožne varnosti, ki bi pokrival minimalne zahteve na najpomembnejših in najbolj občutljivih socialno-ekonomskih področjih. Vsekakor bi predvideni okvir moral upoštevati ustrezno
raven socialne varnosti kot tudi neizogibne zahteve globalne
konkurenčnosti in prilagodljivosti. Za Slovenijo je pri oblikovanju koncepta prožne varnosti tudi pomembno, da se poseben
poudarek da delovanju in sodelovanju socialnih partnerjev, saj
bi bilo sistem prožne varnosti brez njihove aktivne vloge težko
uresničiti.
V skladu s sklepi spomladanskega Evropskega sveta
2006 bo na področju zaposlovanja posebna pozornost namenjena zaposlovanju starejših. V tem okviru si bo Slovenija še
posebej prizadevala za izboljšanje vključevanja starejših na
trg dela, izboljšanju kakovosti dela ter vlaganja v vseživljenjsko učenje, da bi s tem omogočili delavcem bolj zdravo in bolj
produktivno delovno življenje ter omogočili aktivno staranje in
učinkovito delo tudi ob koncu kariere. Za Slovenijo predstavlja
zaposlovanje in vključevanje starejših na trg dela eno izmed
prednostnih področij v okviru politike zaposlovanja. Slovenija
se namreč sooča z relativno nizko stopnjo delovne aktivnosti
starejših, še posebej v kategoriji od 55–64 let, zato bo aktivno podprla prizadevanja Evropske unije za bolj učinkovito
vključevanje starejših na trg dela z namenom, da bi se lažje
soočili s posledicami, ki jih prinašajo demografske spremembe
in staranje prebivalstva.
Evropska unija bo še naprej razvijala evropsko delovno
pravo v smeri sodobnega, socialnega in vzdržnega okvira
za delovno pravo na ravni Unije. V tem pogledu bo posebej
pomembna razprava o Zeleni knjigi o posodobitvi delovnega
prava s ciljem odgovoriti na izzive 21. stoletja. Zelena knjiga
poizkuša spodbuditi razpravo glede porasta različnih pogodbenih oblik zaposlovanja oziroma različnih pogodbenih podlag za opravljanje dela, ki bistveno odstopajo od standardnih
pogodbenih modelov v pogojih stopnje zaposlitvene varnosti,
varnosti plačila in relativne stabilnosti zagotovljenih delovnih
in življenjskih pogojev. V tem pogledu so ključna vprašanja, s
katerimi se ukvarja Zelena knjiga, prehodnost med različnimi
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zaposlitvenimi statusi, pravna negotovost, tristranska razmerja,
organizacija delovnega časa, mobilnost delavcev ter nadzor
in neformalne oblike dela. Javna razprava na podlagi Zelene
knjige bo potekala 4 mesece. Evropska Komisija bo po končani
razpravi v letu 2007 izdala poročilo o zaključkih te razprave v
širšem okvirju različnih tem o prožni varnosti, ki jih Komisija
pripravlja skupaj z državami članicami. Komunikacijo o prožni
varnosti namerava Komisija objaviti v juniju 2007, v njej pa
namerava opredeliti tista dejstva, ki govorijo v prid t.i. pristopu
prožni varnosti ter orisati skupna načela (do konca leta 2007),
ki naj bi bila v pomoč državam članicam pri doseganju učinkov
reform. Slovenija podpira namen in izpostavljene cilje Zelene
knjige, predvsem v luči nacionalnih reform.
Na področju socialne politike bo velikega pomena razprava o ureditvi socialnih storitev splošnega pomena v Evropski
uniji. Evropska komisija bo do konca 2007 pripravila Sporočilo
o evropski strategiji za socialne storitve splošnega pomena.
Gre za storitve, ki se zelo hitro razvijajo in modernizirajo, in
sicer pogosto v partnerstvu med javnim in zasebnim sektorjem
ter nevladnimi organizacijami, se od države do države znatno razlikujejo ter imajo posebne značilnosti (osebna narava
storitev, njihovi cilji so neposredno povezani z zagotavljanjem
temeljnih socialnih pravic človeka ter z zagotavljanjem socialne
kohezije, temeljijo na solidarnosti). Prav tako je pomembno, da
je opredelitev in organizacija socialnih storitev v izključni pristojnosti držav članic. V skladu z dogovorom o direktivi o storitvah
na notranjem trgu, ki izključuje socialne storitve, bo razprava o
socialnih storitvah splošnega pomena usmerjena v poenotenje
opredelitve teh storitev na eni strani in vpliv pravnega reda
Skupnosti na izvajanje teh storitev na drugi. Tovrstne storitve
so namreč v preteklosti večinoma izvajale javne institucije. Ker
pa postajajo vedno bolj razvejane in imajo vedno več izvajalcev
iz zasebne sfere, jih veliko posega na področje notranjega trga,
s tem pa tudi zapade pod zakonodajo Skupnosti s področja
notranjega trga in konkurence. Zato je potrebno ugotoviti, kakšen je vpliv zakonodaje o državnih pomočeh na izvajalce teh
storitev kot tudi kakšne so posledice temeljnih načel notranjega
trga, kot sta prost pretok storitev in svoboda ustanavljanja, ter
pravil o javnih naročilih. Slovenija ocenjuje, da je zaradi narave, ki jo imajo, socialne storitve splošnega pomena potrebno
obravnavati s posebno pozornostjo. Dobro delujoč notranji trg
storitev je sicer zelo pomemben za razvoj EU, je pa ob tem
nujno potrebno zagotoviti pravo razmerje med tržnimi koncepti
notranjega trga na eni strani in ohranitvijo javnih storitev in
temeljnih socialnih pravic posameznega človeka ter socialne
kohezije na drugi strani.
Leto 2007 bo v Evropski uniji, državah članicah in kandidatkah ter drugih sodelujočih državah zaznamovano kot
»Evropsko leto enakih možnosti za vse – pravični družbi naproti«. Evropsko leto bo zaznamovano tudi v Sloveniji, kjer
bomo z namenom prispevati k ciljem Evropskega leta, kot sta
jih opredelila Evropski parlament in Svet EU, izvajali številne
aktivnosti. Cilj teh prizadevanj bo zlasti dvigniti raven osveščenosti o koristih, ki jih v evropske družbe prinaša različnost,
okrepiti osveščenost ljudi glede njihovih pravic do enakega
obravnavanja in do življenja v družbi brez diskriminacije, ne
glede na spol, raso ali etnično pripadnost, vero ali prepričanje,
invalidnost, starost ali spolno usmerjenost, in spodbujati enake
možnosti vseh.
Z namenom povečati mobilnost dela med državami članicami bo Svet EU nadaljeval razpravo o Predlogu direktive
o prenosljivosti pravic dodatnega pokojninskega zavarovanja
(oziroma predlogu Direktive o minimalnih zahtevah za izboljšanje pridobitve oziroma ohranitve oziroma utrditve pravic in
mirovanja pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja). Z
namenom približati stališča držav članic je finsko predsedstvo
pripravilo spremenjen predlog direktive, ki se bolj kot prenosljivosti pravic posveča ohranjanju pravic dodatnega pokojninskega zavarovanja. Namen novega predloga direktive je odpraviti
ovire, ki bi se morebiti lahko pojavile pri mobilnosti delavcev
znotraj EU zaradi pravil dodatnih pokojninskih zavarovanj. Za-
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radi tega predlog direktive postavlja nekatere minimalne zahteve, ki jih morajo države članice vpeljati v svojo zakonodajo s
področja dodatnega pokojninskega zavarovanja, s katerimi se
delavcem omogoči ohranitev omenjenih pravic. Po mnenju Slovenije bi omejevanje prenosov sredstev med pokojninskimi načrti dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko predstavljalo
eno izmed ovir pri zagotavljanju pravice delavcev do svobode
gibanja znotraj EU. Prav tako Slovenija meni, da novi predlog, v
kolikor dejansko ne bi več vključeval oziroma urejeval prenosa
sredstev med pokojninskimi načrti, ne bi smel siliti države članice, ki takšno možnost zagotavljajo med pokojninskimi načrti
znotraj države, v zagotovitev pravice do prenosa sredstev v
pokojninske načrte zunaj njihove pristojnosti, t.j. pokojninske
načrte vzpostavljene v drugih državah članicah.
Na področju koordinacije sistemov socialne varnosti
se bo nadaljevala razprava o Uredbi o postopku izvajanja
Uredbe 883/2004, brez katere ne bi bilo mogoče uporabljati
poenostavljenega in učinkovitejšega sistema koordinacije
sistemov socialne varnosti, za katerega si EU prizadeva že
zelo dolgo. Predlagana uredba naj bi prinesla učinkovito in
tesnejše sodelovanje med izvajalskimi institucijami k čemur
bo zlasti prispevala elektronska izmenjava podatkov. Uredba
bo tudi enostavnejša v primerjavi z obstoječo uredbo in bo
omogočala določeno stopnjo fleksibilnosti, obenem pa tudi
učinkovito izvajanje na nacionalni ravni, kar bo zlasti koristilo
osebam, ki se gibljejo znotraj Skupnosti. Republika Slovenija
pozdravlja sprejetje predloga besedila nove izvedbene uredbe, in smatra, da predlagano besedilo v celoti predstavlja
dobro osnovo za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/04, saj je
namen uredbe izboljšati koordinacijo in poenostaviti postopke za uporabnike.
Na področju varnosti in zdravja pri delu naj bi Komisija po
pričakovanjih v začetku leta objavila Strategijo za varnost in
zdravje pri delu. Nemško predsedstvo namerava pripraviti predlog sklepov Sveta. Na tej podlagi bo jasno, v katerih smereh je
pričakovati razvoj zakonodajnega okvirja na področju varnosti
in zdravja do leta 2013.
Demografske spremembe
Demografske spremembe predstavljajo enega izmed najresnejših izzivov, s katerimi se danes sooča Evropska unija.
Velika večina držav članic je soočena z daljšo življenjsko dobo
prebivalstva, nizko stopnjo rodnosti ter posledično staranjem
prebivalstva. Vse to pa nosi resne posledice za delovanje sistemov pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja in s tem
za stabilnost javnih financ.
Zato, da bi se Evropa lažje soočala z omenjenimi izzivi, je
nujna aktivna politika in ukrepanje tako na nacionalni kot tudi
na evropski ravni. Nemško in portugalsko predsedstvo bosta
tako v letu 2007 nadaljevali delo na podlagi Sporočila komisije
o demografskih spremembah, z namenom oblikovati evropsko strategijo soočanja z demografskimi spremembami, pri
čemer bo posebej izpostavljena vloga starejšega prebivalstva.
Nemško predsedstvo bo tako dalo poseben poudarek vlogi in
pomenu starejših v gospodarstvu in zaposlovanju (t.i. srebrna
ekonomija – Silver Economy), medtem ko se namerava portugalsko predsedstvo posvetiti položaju starejših, v povezavi
z novimi pristopi na področju zaposlovanja in s potrebo po
zagotavljanju vzdržnosti sistemov socialne zaščite.
V Evropski uniji bo posebna pozornost namenjena tudi
razpravi o družinam prijaznim politikam, ki lahko bistveno prispevajo k soočanju s težavami, ki jih prinašajo demografski izzivi. V skladu s tem bosta kot nadaljevanje obstoječih
prizadevanj na evropski ravni pomembni temi usklajevanje
družinskega in poklicnega življenja in zagotavljanje ustrezne
infrastrukture za otroško varstvo. Po drugi strani pa bo pozornost posvečena izmenjavi pogledov in dobrih praks držav
članic na področju ukrepov družinske politike in vlogi starejših v
gospodarstvu in družbi. Nemško predsedstvo si bo v povezavi s
tem v času svojega predsedovanja prizadevalo za vzpostavitev
»Zavezništva za družino« na evropski ravni, ki naj bi služilo
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kot izhodišče za izmenjavo mnenj in izkušenj med državami
članicami na področju družinske politike.
Enakost spolov
V Poročilu o enakosti žensk in moških, ki ga je v letu 2006
pripravila Evropska komisija, je poudarjeno, da lahko ženske in
moški uresničijo svoja pričakovanja, težnje in potenciale zgolj,
če imajo dostop do zaposlitve in če zaposlitev lahko ohranijo,
pri čemer jim mora biti omogočeno zadovoljivo usklajevanje
poklicnih obveznosti in interesov ter odgovornosti v zasebnem
in družinskem življenju. V letu 2007 bodo zato teme ministrskih
konferenc in zaključkov, ki jih bodo sprejeli pristojne ministrice
in ministri, udeležba žensk v gospodarstvu, plačne razlike ter
spolni stereotipi v zvezi z izobraževanjem, usposabljanjem in
kulturo. Slovenija meni, da so to najbolj ključna področja, na
katerih je treba pospešiti odpravljanje neenakosti, ki temeljijo
na spolu.
Ker je spodbujanje enakosti spolov na vseh kritičnih področjih, opredeljenih v Pekinških izhodiščih za ukrepanje (PIU),
že večkrat potrjena zaveza EU, se bo tudi v letu 2007 nadaljevalo sistematično spremljanje izvajanja ciljev, opredeljenih v
PIU, predvsem s pripravo nadaljnjih indikatorjev, ki bodo omogočili primerljivo spremljanje na ravni držav članic EU. Nemško
predsedstvo bo pripravilo predlog indikatorjev o ženskah in
izobraževanju, portugalsko predlog indikatorjev o feminizaciji
revščine, slovensko pa predlog indikatorjev o deklicah in dekletih. Pri pripravi predlogov indikatorjev in poročil, na podlagi
katerih bodo določeni indikatorji za spremljanje položaja žensk
oziroma enakosti spolov na navedenih področjih, bo sodelovala
tudi Slovenija.
Zdravje
Izrednega pomena bo razprava o urejanju zdravstvenih
storitev v Evropski uniji. V skladu z dogovorom o direktivi o
storitvah na notranjem trgu, iz katerega so izvzete zdravstvene storitve, in v povezavi z sodbami evropskega sodišča bo
Evropska komisija pripravila Okvir skupnosti za varne, visoko kakovostne in učinkovite zdravstvene storitve. V skladu s
tem bo potekala široka javna razprava o položaju in urejanju
zdravstvenih storitev v EU z namenom zagotoviti več jasnosti
in pravne varnosti pri uporabi prava Skupnosti na področju
zdravstvenih storitev in zdravstvenega varstva, še posebej v
povezavi s potrebo po razjasnitvi medsebojnih razmerij med
določbami pogodbe v zvezi s prostim pretokom storitev in zdravstvenimi storitvami, ki se zagotavljajo v nacionalnih sistemih
kot tudi v povezavi z obveznostmi in pravicami povezanimi
z mobilnostjo pacientov med državami članicami. Slovenija
pozdravlja začetek široke razprave na podlagi sporočila EK
v zvezi z ukrepi Skupnosti na področju zdravstvenih storitev,
saj le-ta vključuje zbir odprtih vprašanj oziroma področij, do
katerih se bodo države članice morale opredeliti s ciljem vzpostavitve ustreznega okvira Skupnosti za zagotavljanje varnih,
visoko kakovostnih in učinkovitih zdravstvenih storitev. Pri tem
je bistveno, da obseg razprave izhaja iz razlogov zanjo – to je
mobilnost bolnikov. Slovenija se načeloma zavzema za uravnoteženo ureditev pretoka zdravstvenih storitev na ravni EU, z
vidika tako prejemnikov zdravstvenih storitev kot tudi izvajalcev,
kot sodne prakse Sodišča evropskih skupnosti. Pri tem je treba
izhajati iz ohranitve skupno že potrjenih temeljnih vrednot in
načel delovanja evropskih sistemov zdravstvenega varstva,
zagotavljanja njihove finančne vzdržnosti in varovanja pravic
bolnikov.
V letu 2007 bo potekala razprava o novi zdravstveni
strategiji EU, kot pomembnem strateškem dokumentu, ki naj
bi uokviril bodoče delovanje držav članic na področju zagotavljanja visoke stopnje varovanja zdravja ter sodelovanja na
področju zdravstvenega varstva. Poglavitni poudarki nove
strategije bodo: integriranje varovanja zdravja v vse politike
skupnosti, učinkovit odziv držav članic na resne zdravstvene
grožnje in koordiniran nastop držav članic v zvezi z globalnimi
grožnjami zdravju. Slovenija podpira strateški pristop držav
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članic k obvladovanju zdravstvenih problemov, saj postaja
zdravje vse bolj pomemben element kakovosti življenja in
pomembna tema na dnevnem redu EU. Slovenija bo podprla
predloge, ki vodijo k večjemu sodelovanju, izmenjavi izkušenj
in dobrih praks, pravni varnosti in pravici do kakovostnih
storitev tako na področju varovanja zdravja kot na področju
zdravstvenega varstva.
Po zaključku posvetovanj o Zeleni knjigi o spodbujanju zdrave prehrane in telesne dejavnosti se bo razprava o
strateških usmeritvah EU nadaljevala na podlagi Sporočila
oziroma t.i. Bele knjige o zdravi prehrani, telesni dejavnosti in
zdravju. Spodbujanje zdrave prehrane in telesne dejavnosti
sta pomembna dejavnika za preprečevanje prekomerne telesne teže in debelosti ter kroničnih nenalezljivih bolezni med
prebivalstvom. S tem lahko države članice pomembno vplivajo
na zmanjševanje bremena bolezni v ciljnih populacijskih skupinah, tako v ekonomskem kot v širšem družbenem kontekstu,
na varovanje in krepitev zdravja svojih prebivalcev ter večajo
svoje razvojne potenciale. Slovenija zato načelno podpira prizadevanja Evropske komisije, da se na ravni EU oblikuje enovit
strateški dokument na področju zdrave prehrane, redne telesne
dejavnosti za zdravje ter posledično za zmanjševanje prekomerne prehranjenosti in debelosti prebivalcev ter številnih civilizacijskih bolezni, na katere imata prekomerna prehranjenost
in debelost velik vpliv. Slovenija poudarja pomembno vlogo,
ki jo lahko z integralnim pristopom odigra EU pri spodbujanju
zdravega življenjskega sloga in v tem okviru zdravega načina
prehranjevanja in telesne aktivnosti, tako na vseh področjih, ki
so v pristojnosti EU, kot pri podpori in dopolnjevanju prizadevanj držav članic.
Svet EU se bo po zaključenem postopku posvetovanja
o Zeleni knjigi o duševnem zdravju posvetil nadaljnji razpravi
o izboljšanju duševnega zdravja v Evropski unije na podlagi
Sporočila, ki ga kot skupno strategijo za to področje pripravlja
Evropska komisija in iz njega izhajajočih morebitnih priporočil.
Slovenija podpira oblikovanje celostne strategije EU na področju duševnega zdravja, v kateri pa bo treba posebno pozornost
nameniti kulturnim in siceršnjim razlikam med članicami EU.
Duševno zdravje je področje, kjer so lokalne in nacionalne
razlike oziroma specifičnosti zelo pomemben dejavnik. Pri promociji duševnega zdravja, ki je sicer namenjena celotnemu
prebivalstvu,je treba določenim skupinam, za katere se zaradi
različnih ekonomskih, genetskih, socialnih in drugih razlogov
ocenjuje, da so ranljive, nameniti več pozornosti oziroma ciljno
usmerjene preventivne dejavnosti.
V letu 2007 se bo nadaljevala razprava o priporočilih
Sveta o preprečevanju poškodb in spodbujanju varnosti, ki
se osredotoča na preprečevanje nesreč in poškodb v Evropi
z ukrepi javnega zdravja. Sporočilo Evropske komisije je zagotovilo potreben strateški okvir, ki naj bi državam članicam
in Evropski komisiji pomagal opredeliti ukrepe za zmanjšanje
nesreč in poškodb. Kot prednostna področja delovanja navaja
izboljšanje varnosti otrok in mladostnikov, varnosti starejših
državljanov, varnosti izpostavljenih udeležencev v cestnem
prometu, preprečevanje športnih poškodb, preprečevanje poškodb, ki jih povzročijo izdelki in storitve, preprečevanje samopoškodb, ter preprečevanje nasilja med ljudmi. Za Slovenijo
so poškodbe pomemben javno zdravstveni problem, saj so
vodilni vzrok smrti v starosti do 45. leta. V primerjavi s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi prizadenejo poškodbe nesorazmerno velik delež otrok in mlajših odraslih in so glavni vzrok
umrljivosti otrok in mladostnikov in mlajših odraslih do 44. leta
starosti. Zaradi poškodb izgubimo kar 27% od skupnega števila
izgubljenih let potencialnega življenja, kar uvršča poškodbe
na prvo mesto med vzroki prezgodnje umrljivosti in na prvo
mesto po bremenu socialne in ekonomske izgube za družbo.
Zato Slovenija podpira sprejem priporočil o ukrepih za varnejšo
Evropo, v katerih bo ustrezen poudarek dan tudi zmanjševanju
neenakosti v zdravju znotraj in med posameznimi državami
članicami ter zagotavljanju pogojev za kakovostno spremljanje
stanja na tem področju.
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Obvladovanje nalezljivih bolezni in drugih groženj zdravju
zahteva tudi nadaljevanje aktivnosti za načrtovanje pripravljenosti na pandemijo gripe. Slovenija bo še nadalje podpirala
tiste usmeritve in aktivnosti, ki pomagajo državam članicam
k bolj učinkovitemu in usklajenemu odzivu na morebitni pojav
resnih zdravstvenih groženj. Mednje sodi tudi dogovor o uveljavitvi in izvajanju Mednarodnega zdravstvenega pravilnika Svetovne zdravstvene organizacije na nacionalni in pri določenih
vprašanjih na ravni EU z namenom, da bi se izognili podvajanju
obveznosti do EU in do Svetovne zdravstvene organizacije.
Države članice bodo skušale doseči tudi dogovor o podaljšanju mandata in dopolnitvi pristojnosti Odbora za zdravstveno
varnost, ki je namenjen izmenjavi informacij, usklajevanju pripravljenosti in odziva na zdravstvene grožnje.
V letu 2007 se bo na podlagi ministrske konference v
Svetu nadaljevala razprava o predlogih sklepov preprečevanja
okužbe s HIV/AIDS s posebnim poudarkom na sodelovanju s
civilno družbo in nevladnimi organizacijami ter obvladovanju
tega javno-zdravstvenega problema v vzhodni Evropi.
V letu 2007 bodo potekale priprave na konferenco pogodbenic podpisnic Okvirne konvencije za nadzor nad tobakom, na
kateri bosta predvidoma obravnavana tudi Protokol o popolni
prepovedi čezmejnega oglaševanja, promocije in sponzoriranja
in Protokol o nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki. Slovenija
glede čezmejnega oglaševanja ter promocije tobačnih izdelkov
ter sponzoriranja s strani proizvajalcev tobaka podpira prepoved čezmejnega oglaševanja predvsem z vidika preprečevanja kajenja med mladimi. Hkrati v Sloveniji opozarjamo, da k
razširjenosti kajenja pri mladih ob promociji tobačnih izdelkov
bistveno vpliva tudi promocija kajenja v filmih, česar ni mogoče ustrezno obvladovati znotraj posameznih držav. Slovenija
podpira mednarodna kot tudi regionalna prizadevanja za preprečevanje nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki.
Na področju zdravil in medicinskih pripomočkov bosta
ključna zakonodajna predloga Predlog uredbe o zdravilih za
napredno zdravljenje ter Predlog direktive o reviziji direktiv na
področju medicinskih pripomočkov.
Namen Predloga uredbe o zdravilih za napredno zdravljenje je vzpostaviti enoten evropski regulatorni okvir na področju
zdravil za napredno zdravljenje, ki bi omogočal lažji dostop do
takšnih izdelkov v Evropski uniji, in zapolniti pravno praznino na
tem področju. Gre za zdravila za zdravljenje na genski, celični
in tkivni podlagi, ki vključujejo tudi izdelke tkivnega inženirstva.
S tem bi se dosegla visoka stopnja varovanja javnega zdravja
in hkrati zmanjšale nacionalne ovire, ki izhajajo iz različnih
načinov urejanja tega področja ali iz različnih varnostnih in
zdravstvenih zahtev za tovrstna zdravila v državah članicah.
Napredne terapije predstavljajo razvojno področje za nove
tehnologije in lahko vplivajo na investiranje in konkurenčnost v
gospodarskem sektorju. Pričakuje se pomembna vloga malih
in srednjih podjetij na tem področju, možna pa je tudi vključitev
večjih farmacevtskih industrijskih družb, tudi slovenskih. Slovenija zato podpira splošne cilje in opredelitve predloga uredbe,
ker po naši oceni lahko zagotovijo visoko raven varovanja
zdravja z zdravili za napredno zdravljenje, ki jih ponuja sedanja
stopnja razvoja znanosti in tehnologije, pravno varnost, fleksibilnost in spodbudo konkurenčnosti evropskih podjetij.
Predlog direktive o spremembi direktiv o medicinskih
pripomočkih spreminja obstoječe direktive v luči dosedanjih
izkušenj pri izvajanju direktive 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih ter dir.90/385 o aktivnih implantabilnih medicinskih
pripomočkih. Sedanje stanje v določenih primerih dovoljuje
neharmonizirano interpretacijo določil direktiv v različnih državah članicah. To ima vpliv tako na ekonomske interese podjetij,
na delovanje notranjega trga in na javno zdravje. Zato je treba
zagotoviti usklajeno razumevanje posameznih določil med državami članicami, zlasti glede razmejitve med pripomočki in
ostalimi izdelki, in jasno opredeliti določila, ki jim je obvezno
slediti, ostala pa reševati v sodelovanju med državami članicami. Slovenija podpira splošne cilje in opredelitve predloga direktive, ker lahko po naši oceni direktiva zagotovi visoko raven
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varovanja zdravja z medicinskimi pripomočki, glede na stopnjo
razvoja znanosti in tehnologije, visoko stopnjo zagotavljanja
pravne varnosti ter fleksibilnost za vse udeležence v sistemu.
Javno posvetovanje o bodoči politiki EU na področju darovanja in presaditev organov je kot ključna vprašanja potrdilo
določitev standardov kakovosti in varnosti organov, spodbujanje darovanja in izboljšanje njihove dostopnosti ter omejevanje
trgovine z njimi. V letu 2007 se bo začela razprava o zakonodajnih in drugih ukrepih, ki jih bo pripravila Evropska komisija.
Evropska komisija v letu 2007 predvideva pripravo predloga sprememb in dopolnitev Uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami,
katerega cilj je razjasnitev določb, ki so pravno nejasne, predvsem definicijo novih živil, poenostavitev določb, ki urejajo
označevanje novih živil, ureditev postopka ugotavljanja, ali je
določeno živilo novo, ob upoštevanju zaupnosti podatkov in
vključitve javnosti. Poleg tega je namen poenotiti in centralizirati postopek ocene tveganja novega živila za zdravje ljudi, ki
se je do sedaj opravljal v državah članicah. Predviden rok za
predstavitev predloga Svetu in EP je v prvi polovici leta 2007.
Uredba bo zagotovila usklajena pravila na ravni Skupnosti, kar
bo zagotovilo učinkovito delovanje notranjega trga ter varovanje zdravja ljudi in zaščite interesov potrošnikov. Slovenija
podpira čim hitrejše sprejetje sprememb uredbe zaradi pravnih
nejasnosti, nejasnosti postopka ugotavljanja novih živil ter posledično pojava nedovoljenih novih živil tudi v Sloveniji.
Na področju označevanja živil se v letu 2007 prav tako
predvideva predlog Evropske komisije glede označevanje hranilne vrednosti živil in splošnega označevanja živil. Ta dva
predloga bosta obravnavana sočasno. Po veljavni zakonodaji
označevanje hranilne vrednosti živil ni obvezno, razen kadar se
na živilu uporabijo prehranske trditve. Predlogi bodo predvidoma namenjeni ureditvi obveznega oziroma neobveznega označevanja hranilne vrednosti, kar bo odvisno od javne razprave
ter označevanju hranil, da bodo čitljivi in razumljivi potrošniku.
Osnutek Uredbe o splošnem označevanju živil bo uredil
označevanje živil na način, ki bo omogočil dosledno označevanje, razumljivost označb in transparentnost, s tem, da bo
označevanje zagotavljalo potrošnikom vse potrebne informacije o živilih ter postavilo skupna pravila, ki bodo zagotovila, da
ne bo oviran prosti pretok blaga. Predviden rok za predstavitev
predloga Svetu in EP je november 2007.
Varstvo potrošnikov
Na področju varstva potrošnikov bosta Svet EU in Evropski parlament poizkušala doseči dogovor o Predlogu direktive o
potrošniških kreditih. Cilj predloga direktive je zagotoviti visoko
raven zaščite potrošnikov, doseči večjo jasnost predpisov Skupnosti s preoblikovanjem treh obstoječih direktiv o potrošniških
kreditih ter hkrati prispevati k Lizbonskim ciljem, saj bo razvoj
notranjega kreditnega trga povečal konkurenčnost dajalcev
kreditov iz EU s tem, da bo spodbudil konkurenco in pospešil
inovacije proizvodov. Slovenija se pri tem načeloma zavzema
za takšen pristop, ki bi najbolj učinkovito prispeval k vzpostavitvi notranjega trga na področju potrošniških kreditov in ki bi
omogočal potrošnikom, da so ustrezno informirani o kreditnih
pogojih, kar prispeva tako k lažji izbiri najugodnejših kreditov
med državami članicami, kot tudi omogoča višjo stopnje zaščite potrošnika. Vsekakor pa bi želela takšno stopnjo zaščite
potrošnika na evropski ravni, ki ne bi bila nižja od stopnje, ki jo
poznamo v Sloveniji.
Mladina
Izvajanje Evropskega pakta za mladino in sporočilo Komisije o evropskih politikah, ki zadevajo mlade, bosta glavni
izhodišči za pripravo pobud in politik za mlade. Na spomladanskih zasedanjih Evropskega sveta leta 2007 in 2008 se bodo
ocenili izvedbeni ukrepi in določile prihodnje usmeritve glede
Pakta za mladino. Obravnava in sprejem vmesnega poročila
bo potekala v času slovenskega predsedovanja EU, zato bo
Slovenija posvetila veliko pozornost uresničevanju ukrepov, kot
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tudi spremljanju in upravljanju na nivoju EU. Pri tem si bo Slovenija prizadevala, da bodo pobude Skupnosti in akcije v zvezi
z vprašanjem mladine oblikovane tako, da bo z njimi mogoče
nadgrajevati obstoječe nacionalne prakse.
Slovenija bo spodbujala družbeno udejstvovanje in poklicno integracijo mladih. S tem v zvezi se bo Slovenija posvetila
vprašanjem, povezanim z zagotavljanjem enakih možnosti za
vse mlade, ob spodbujanju njihove podjetnosti in prostovoljnega dela ter raznolikosti. Na teh področjih sta bistvenega pomena izmenjava dobrih praks ter boljše razumevanje mladih.
Za nadaljnji razvoj evropske mladinske politike bo zelo pomembna evalvacija programa za mladino 2000–2006 in uspešen začetek novega programa »Mladi v akciji« (2007–2013).
Kultura in avdiovizualna politika
Na področju kulture bo Slovenija spodbujala razpravo o
prispevku kulturnih dejavnosti k večji konkurenčnosti in zaposlovanju in s tem k ciljem Lizbonske strategije, obenem pa se
bo zavzemala za spoštovanje pomena kulturne raznolikosti.
V letu 2007 je na osnovi raziskave o Ekonomiki kulture
v EU ter na osnovi izsledkov javnih posvetov ter obravnav dokumenta na Odboru za kulturo pričakovati Sporočilo Komisije
o vlogi kulture v Evropi, ki bo vsebovalo izjavo o političnem,
gospodarskem in družbenem pomenu kulture v Evropi ter dodani vrednosti, ki jo prinaša v povezavi z ostalimi dejavnostmi
in politikami Skupnosti.
Komisija bo v letu 2007 predvidoma spodbudila tudi nastanek dokumentov o ustvarjalnosti in mobilnosti umetnikov.
Na podlagi vsega navedenega bo v času nemškega in
portugalskega predsedovanja pripravljen in sprejet Delovni
načrt na področju kulture za leta 2008–2010. Slovenija bo
pri njegovi pripravi in pri pripravi Pravil njegovega delovanja
(Modus operandi) še naprej tvorno sodelovala. Program bodo
predvidoma sestavljale vsebine s področij ustvarjalnosti na
področju umetnosti in kreativnih industrij, digitalizacije kulturne
dediščine in kulturne vzgoje ter mobilnosti umetnikov in mobilnosti muzejskih zbirk.
19. decembra 2006 je Evropska skupnost pristopila k ratifikaciji Konvencije Unesca o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov. Slovenija je izvirnik ratifikacijske listine
skupaj z drugimi dvanajstimi državami članicami ter kandidatko
Bolgarijo deponirala že dan poprej.
V letu 2007 se bodo v državah članicah postopki ratifikacije nadaljevali, sprejet bo Kodeks ravnanja za njeno izvajanje na
ravni Skupnosti, začela implementacija na nacionalnih ravneh
ter njena promocija v tretjih državah.
V začetku leta 2007 se bosta začela izvajati podporna
programa »Kultura« (2007–2013) in »Evropa za državljane«
2007–2013.
V drugi polovici leta bo sledila promocijska akcija Evropskega leta medkulturnega dialoga (2008) na ravni Skupnosti, v
kateri bo Slovenija aktivno sodelovala s pripravo in izvajanjem
nacionalne komunikacijske strategije.
Pri pripravi otvoritvene slovesnosti leta, ki se bo zgodila
ob začetku slovenskega predsedovanja, bo Slovenija še naprej
aktivno sodelovala s predstavniki Evropske komisije, poglobila
pa bo tudi že vzpostavljeno sodelovanje s Francijo, ki bo kot
naslednja predsedujoča zadolžena za pripravo zaključnega
dogodka Evropskega leta medkulturnega dialoga.
Slovenija si bo prizadevala za sprejetje ustreznih izvedbenih sklepov v zvezi z aktivnostjo Skupnosti za Evropsko prestolnico kulture (2007–2019), obenem pa zaključila nacionalne
postopke za izbor mest kandidatk za leto 2012, ko bo skupaj s
Portugalsko gostila kulturno prestolnico Evrope.
Dejavnosti Sveta na avdiovizualnem področju se bodo
osredotočile na prizadevanja za posodobitev evropskega pravnega okvira na področju televizijskega oddajanja.
Slovenija si bo prizadevala zlasti za zaključek del v zvezi
z revizijo Direktive o televiziji brez meja (po novem Direktiva o
avdiovizualnih storitvah) in revizijo Sporočila o kinematografiji
iz leta 2001.
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Pri obravnavi predloga Direktive o avdiovizualnih storitvah
se Slovenija skupaj z nekaterimi drugimi članicami zavzema za
bolj jasne opredelitve kriterijev, ki v primeru kršitev, državam
članicam ki imajo strožjo zakonodajo, omogočajo učinkovito
pravno zaščito medijskega prostora. Na področju oglaševanja
se Slovenija zavzema za popolno prepoved oglaševanja med
otroškimi programi.
V začetku leta 2007 se bo začel izvajati nov program
»Media 2007«, ki zajema obdobje nove finančne perspektive
2007–2013.
Šport
Svetu bodo predložene zadeve skupnega interesa na
področju športa, in sicer glede prispevka športa in športnih
dogodkov h gospodarskemu razvoju, izobraževanju in zaposlovanju, integraciji v družbo, vloge športa pri spodbujanju javnega
zdravja, sodelovanja med državami članicami pri antidopinških
dejavnostih, mednarodne športne politike EU in sodelovanja v
znanosti o športu. Vsa navedena področja bodo zajeta v Beli
knjigi o športu, ki jo pripravlja Evropska komisija v sodelovanju
z državami članicami EU in katere izid je predviden v mesecu
juniju 2007.
STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA POLITIKA
V okviru 18. mesečnega programa treh predsedstev in
skladno s členom 159 PES in členom 45 Uredbe (ES) se v
drugi polovici leta 2007 pričakuje Četrto poročilo o ekonomski
in socialni koheziji, ki ga bo pripravila Evropska komisija in v
katerem bo predstavljen napredek, dosežen na področju ekonomske in socialne kohezije, ter način, kako so evropske in
regionalne politike, pa tudi strukturni skladi, kohezijski sklad,
Evropska investicijska banka (EIB) in drugi finančni instrumenti
prispevali k temu.
Leto 2007 bo na področju kohezijske politike zaznamovalo začetek novih finančnih programov v okviru naslednje
finančne perspektive 2007–2013. V letu 2007 bo za Slovenijo dokončno oblikovan Nacionalni strateški referenčni okvir
(NSRO) in odobrenih 16 operativnih programov (OP), v katerih
sodeluje Slovenija:
1. Trije operativni programi, ki se financirajo iz naslova
Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada ter Kohezijskega sklada:
– OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov,
– OP razvoja človeških virov,
– OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture,
2. Trinajst operativnih programov, ki se izvajajo v okviru
cilja 3, Evropskega teritorialnega sodelovanja:
– Čezmejni operativni programi:
– čezmejno sodelovanje z Avstrijo,
– čezmejno sodelovanje z Italijo,
– čezmejno sodelovanje z Madžarsko,
– čezmejno sodelovanje s Hrvaško,
– čezmejno sodelovanje v Jadranski pobudi.
– Transnacionalni operativni programi:
– Alpski prostor (Alpine space)
– Jugovzhodna Evropa (South East)
– Vzhodno centralna Evropa (Central East)
– Mediteran
– Medregionalni operativni programi:
– Medregionalni Tematski program;
– Medregionalni Interact program,
– Medregionalni ESPON program;
– Medregionalni URBACT program.
Da bi bilo doseganje ključnih razvojnih ciljev Slovenije v
naslednjem dolgoročnem obdobju tudi dejansko realizirano,
sodi med prioritete Slovenije vsekakor priprava ustreznega
nabora kvalitetnih projektov, na osnovi katerih bo črpanje dodeljenih sredstev v naslednji finančni perspektivi čim uspešnejše.
Slovenija bo pri tem upoštevala prioritetna vsebinska področja,
kot sta medregionalno sodelovanje in urbani razvoj, ter prizadevanja Evropske komisije za hitrejše doseganje Lizbonskih ciljev
s pomočjo kohezijske politike.

Uradni list Republike Slovenije
Prostorski razvoj in urbana politika pomembno vplivata
na ustreznost implementacije prenovljene Strategije trajnostnega razvoja in Lizbonske strategije, zato bodo države
članice pod predsedstvom Nemčije v letu 2007 sprejele dva
pomembna dokumenta: Listino o trajnostnih evropskih mestih
oziroma t.i. »Leipziško listino« (Leipzig Charter) in Prostorsko
agendo EU.
Listina bo priporočila razvoj instrumenta integriranega
urbanega razvoja, ki bo pripomogel k skladnejšemu razvoju
urbanih območij in učinkovitejši rabi finančnih virov, ki so na
voljo. Poseben poudarek bo namenjen urbanim območjem v
zaostajanju, kjer se priporoča uporabo strategij za izboljšanje fizičnega okolja, krepitev lokalne ekonomije in politike lokalnega
trga delovne sile in aktivne politike na področju izobraževanja
in usposabljanja otrok in mladih. Slovenija podpira aktivnosti na
področju urbanega razvoja, še posebno na področju prenove,
regeneracije in revitalizacije urbanih območij, saj so mesta
najpomembnejši generatorji gospodarskega, socialnega in prostorskega razvoja. Ob tem se zavzema tudi za celovit pristop
k razvoju mest in reševanju problemov v mestih, ki vključuje
različne akterje, sektorje, različne ravni ter obravnavo v regionalnem kontekstu.
Namen Agende je izoblikovati priporočila državam članicam za izvajanje integralnih prostorskih razvojnih politik,
da bi se mobilizirali potenciali evropskih regij in mest v luči
trajnostnega ekonomskega razvoja ter rasti delovnih mest.
Agenda predstavlja implementacijo sklepov neformalnih zasedanj ministrov pristojnih za prostorsko kohezijo v Rotterdamu
in Luksemburgu in podaja strateške usmeritve za uresničitev
potencialov opredeljenih v dokumentu Stanje prostora in perspektive EU. Slovenija močno podpira nadaljevanje aktivnosti
na področju teritorialne kohezije in s tem aktivnosti za pripravo
in sprejem Agende. Pomemben je predvsem poudarek na razvoju koherentnih pristopov za krepitev prostorskih potencialov
in na spodbujanju med-sektorskega sodelovanja, kar bo tudi
vsebinski poudarek Slovenije v času predsedovanja EU.
SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA IN RIBIŠTVO
Kmetijstvo
EU je z odločitvijo o reformi skupne kmetijske politike
(SKP) v letu 2003 in o finančni perspektivi za 2007–2013 začrtala prihodnjo dolgoročno usmeritev za kmetijstvo na celotnem
evropskem območju, in sicer za gospodarsko in družbeno trajnostno ter okolju prijazno in tržno usmerjeno kmetijstvo.
V prvi polovici 2008 se pričakuje srednjeročni pregled SKP
oziroma tako imenovani »Health Check«, ki se bo tako začel
prav v času našega predsedovanja. Komisija si je postavila rok
za odpiranje tega področja do pomladi 2008, razprava pa naj bi
bila po zagotovilih Komisije namenjena predvsem izboljšanju
delovanja obstoječih sistemov pomoči znotraj t.i. prvega stebra
SKP in naj ne bi predstavljala nove reforme SKP.
Poleg reforme SKP, ki se je začela v letu 2003, se bo
Svet EU posvetil tudi reformi skupnih ureditev trgov za sadje
in zelenjavo, vino in banane, ter pripravi pregleda skupnih ureditev trga za mleko in mlečne izdelke ter za posušeno krmo.
Poenostavitev SKP, zlasti na področju dokumentacije in zahtev
za nadzor z vidika združitve 21 skupnih tržnih ureditev v enotno
tržno ureditev, bo zelo pomembna v zvezi z zmanjševanjem
administrativnih obremenitev, med drugim za manjša in srednje
velika kmetijska podjetja.
Skupna tržna ureditev za vino je eden zadnjih kmetijskih
sektorjev, ki je še potreben drastične reforme z namenom
rešiti številne probleme, s katerimi se ta sektor sooča. Glavni
cilji reforme so povečanje konkurenčnosti proizvajalcev vina
v EU, vzpostavitev režima na področju vin, ki bo deloval s
pomočjo jasnih in enostavnih pravil, ki zagotavljajo ravnovesje
med ponudbo in povpraševanjem, ter oblikovanje ureditve za
vino, ki ohranja najboljše postopke EU pri pridelavi vina ter
krepi socialno in okoljsko strukturo podeželskih območij. Reforma vinskega sektorja je za Slovenijo izrednega pomena.

Uradni list Republike Slovenije
Posledice bodo tako za proračun in gospodarstvo kot tudi za
okolje, natančneje pa bo možno vpliv opredeliti, ko bo na mizi
zakonodajni predlog. Že sedaj je možno zaključiti, da bi bile
brez ustrezne ureditve oziroma spremembe obstoječe ureditve
posledice za gospodarsko panogo in s tem za socialni položaj
ter okolje še večje. Zaradi cilja doseganja stabilnega trga EU in
s tem tudi slovenskega trga z vinom, kot tudi zaradi morebitnih
možnosti za črpanje večjega obsega sredstev EU s strani naših
pridelovalcev, se Slovenija v načelu opredeljuje za scenarij, ki
ga kot najustreznejšega zagovarja tudi Evropska komisija, in
sicer scenarij t.i. temeljite reforme. Evropska komisija predvideva, da bo zakonodajni predlog glede vinske reforme na mizi
v aprilu ali maju 2007. To pomeni, da bo Nemčija razpravo odprla, Portugalska nadaljevala in z veliko verjetnostjo Slovenija
zaključevala.
Medtem ko se v kratkem predvideva zaključitev dosjeja
o reformi skupne tržne ureditve za banane, lahko v začetku
leta 2007 pričakujemo predlog reforme v sektorju sadja in zelenjave. Glavni cilji reforme trga sadja in zelenjave so izboljšati
konkurenčnost predelovalne industrije sadja in zelenjave, skozi
tržno naravnano politiko, ob upoštevanju pomembne vloge sektorjev, ki zadevajo zaposlovanje na podeželskem območju.
V postopku soodločanja bo Svet EU z Evropskim parlamentom iskal dogovor o Uredbi o opredelitvi, opisu, predstavitvi
in označevanju žganih pijač. Slovenija podpira splošni pristop
glede te uredbe, saj upošteva naše bistvene predloge. Hkrati
pričakujemo, da se bodo posamezne tehnične zadeve, ena
pomembnejših je povezana z geografskimi oznakami žganih pijač, reševale v okviru nadaljnjega postopka sprejemanja
uredbe.
Svet bo nadaljeval tudi delo na uredbi, ki na novo določa
pravila ekološkega kmetijstva in označevanja ekoloških proizvodov. Uredba naj bi se začela izvajati v letu 2009. V predlogu
so formulirani cilji, osnovna načela in pravila, ki se nanašajo
na pridelavo, predelavo, uvoz, izvoz, kontrolo, označevanje in
oglaševanje. Uredba zadeva vse, ki so na trgu EU vključeni
v primarno proizvodnjo, predelavo hrane in krme, pakiranje,
označevanje, oglaševanje, skladiščenje, transport, distribucijo, uvoz, izvoz in plasiranje na trg. Slovenija podpira nadaljnji
razvoj uredbe.
V zvezi s spodbujanjem kmetijskih proizvodov se bo Slovenija osredotočila na poenostavitev in izboljšanje učinkovitosti
trenutnih ukrepov.
Slovenija pripisuje velik pomen tudi spodbujanju razvoja
podeželja z varovanjem in ustvarjanjem delovnih mest z diverzifikacijo, pospeševanjem lokalnih pobud, preusmerjanjem
podpornih ukrepov in izboljšanjem okvirnih pogojev za uporabo
poljščin, ki niso namenjene za prehrano, kot surovin in goriva.
Svet bo zato pospešil izvajanje akcijskega načrta za biomaso
in strategije za spodbujanje biogoriv.
Slovenija je izredno gozdnata država, zato je vsakršno dogajanje na področju gozdarstva za nas zelo pomembno. Da se
zagotovi trajnostna uporaba gozdnih virov, izboljša konkurenčnost gozdarskih proizvodov in ohrani biološka raznovrstnost,
bodo potekala nadaljnja prizadevanja za celovito izvajanje
Akcijskega načrta EU za gozdarstvo in Akcijskega načrta EU za
uveljavljanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju
gozdov (FLEGT – Forest Law Enforcement, Governance and
Trade). Poleg tega bo Slovenija še naprej spodbujala ključno
vlogo EU v mednarodnih postopkih, povezanih z gozdovi, zlasti
v Forumu Združenih narodov za gozdove (UNFF – United Nations Forum on Forests) in Mednarodni organizaciji za tropski les
(ITTO – International Tropical Timber Organization).
Da se zagotovi visoka raven varnosti hrane in zdrave
prehrane, si bo Slovenija kar najbolj prizadevala za aktivno
nadaljevanje dela na različnih področjih, in sicer zaradi spodbujanja zdravega življenjskega sloga, vključno z uravnoteženo
prehrano in redno telesno dejavnostjo.
Na veterinarskem področju se bo izvajal akcijski načrt za
zaščito in dobro počutje živali, pripravil pa se bo časovni načrt
za strategijo na področju zdravja živali ob posebnem upošteva-
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nju zoonoz in morebitnih posledic za veterinarski sklad. Ostale
teme, ki se bodo obravnavale v tem okviru, so pregled zakonodaje o snoveh s hormonskim delovanjem in revizija predpisov
o najvišjih mejnih vrednostih ostankov veterinarskih zdravil v
živilih živalskega izvora, o stranskih živalskih proizvodih ter o
preprečevanju, obvladovanju in izkoreninjenju BSE/TSE. Nadaljevalo se bo tudi delo na direktivi o zaščiti brojlerjev, kjer je
besedilo trenutno nesprejemljivo za države članice, ter delo na
področju bilateralnih veterinarskih sporazumov oziroma sodelovanje s tretjimi državami.
Na področju zaščite in zdravstvenega varstva rastlin bo
Svet pospeševal nadaljnje usklajevanje in prizadevanja za
visoko raven zaščite. Poudarek bo na tematski strategiji EU o
trajnostni rabi pesticidov, ustrezni okvirni direktivi in na znatni
spremembi direktive o pesticidih. Slovenija pozdravlja Tematsko strategijo o trajnostni rabi pesticidov in podpira cilje, ki jih
omenjena strategija vsebuje. Obenem podpira tudi direktivo, ki
predpisuje enoten okvir glede prometa in uporabe pesticidov v
kmetijstvu na območju EU. (glej tudi poglavje Okolje)
Obravnaval se bo tudi predlog Uredbe o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, s čimer naj bi se temeljito revidirale
določbe o preučevanju varnosti aktivnih snovi, usklajene na
ravni EU, in bolj poenotili postopki registracije fitofarmacevtskih
sredstev v državah članicah. Slovenija podpira sprejem uredbe,
med najpomembnejšimi ukrepi pa so krajši in jasnejši kriteriji
za registracijo FFS, enostavnejši postopki za sprejemanje odločitev, enostavnejša pravila za varovanje podatkov, določila
za omogočanje zamenjave aktivnih substanc z manj nevarnimi
ter zmanjšanje testiranja novih snovi na vretenčarjih. Svet EU
bo obenem nadaljeval delo na uveljavljanju mednarodnih standardov in poenostavitvi predpisov pri preprečevanju širjenja in
zatiranju rastlinskih škodljivih organizmov, da se ob svetovni
trgovini z rastlinami in rastlinskimi proizvodi omogoči pridelavo
varne hrane in ohranjanje narave.
Slovenija bo spodbujala delo v zvezi z vprašanjem sobivanja gensko spremenjenih poljščin in konvencionalnega kmetovanja. Pospeševala bo tudi delo v zvezi z oceno obstoječe
zakonodaje na področju dajanja gensko spremenjenih živil in
krme na trg, da se doseže najvišja možna stopnja varnosti na
tem področju.
Ribištvo
Slovenija se zavezuje, da bo spodbujala ohranjanje in
trajnostno upravljanje z ribolovnimi viri. Odločitve o celotnih
dovoljenih ulovih in kvotah ter o večletnih načrtih obnovitve
bodo tako usmerjene k zagotavljanju trajnostnih gospodarskih,
okoljskih in socialnih pogojev. Svet EU bo tako določil kvote
ter celotni dovoljeni ulov za leto 2007. V skladu s Sporočilom
Komisije št. COM(2006) 246 Izboljšanje posvetovanja o upravljanju ribištva v Skupnosti je uveden nov način dela Evropske
skupnosti pri odločanju o letnih ribolovnih možnostih. Kot del
tega novega pristopa je predvideno, da bo Komisija v prvi polovici vsakega leta v obliki letne politične izjave določila svoje
namere glede predlogov za celotne dovoljene ulove in kvote
za naslednje leto. Tako bo Komisija za leto 2008 pripravila
politično izjavo o ribolovnih možnostih za leto 2008. Slovenija
podpira novi pristop k zahtevnemu vsakoletnemu določanju
ribolovnih možnosti, katerega namen je razbremeniti in hkrati
izboljšati učinkovitost dela Sveta EU.
V letu 2007 lahko pričakujemo tudi nadaljnje predloge in
aktivnosti v smeri posodobitve in poenostavitve uredb o tehničnih ukrepih in nadzornega sistema skupne ribiške politike.
Prav tako pa bodo potekala prizadevanja za dogovor glede
uvedbe sistema Skupnosti za dodeljevanje oznake za okolje
za ribiške proizvode.
Svet EU bo nadaljeval delo na Sporočilu Komisije Svetu
in Evropskemu parlamentu: 2006–2008 Akcijski načrt za poenostavitev in izboljšanje skupne ribiške politike. Svet je namreč
pri predstavitvi Akcijskega načrta na decembrskem zasedanju
2005 Evropsko komisijo pozval, da o napredku pri poenostavitvi ribiške zakonodaje redno poroča Svetu vsaj enkrat med
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predsedovanjem vsake države članice. Slovenija podpira prizadevanja Evropske komisije, da bi dosegli poenostavitev in
izboljšali normativno okolje skupne ribiške politike. Poenostavitev pravnih aktov in postopkov bo prispevala k večji učinkovitosti CFP z odpravo nepotrebnih stroškov in administrativnega
bremena za vse vključene strani, od ribičev in gospodarskih
subjektov, nacionalnih administracij do institucij EU.
Poleg tega lahko v prihodnjem letu pričakujemo še delo
na Sporočilu in predlogu za uredbo Sveta o poostritvi boja
proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu (NNN)
ribolovu ter Sporočilu o politiki za postopno odstranjevanje
zavržkov v evropskem ribištvu.
Svet EU bo nadaljeval delo v zvezi z Zeleno knjigo o
pomorski politiki. Slovenija si bo pri delu v zvezi s prihodnjo
pomorsko politiko prizadevala za celosten pristop z namenom
zagotavljanja kontinuirane zaščite ribolovnih virov in omogočanja učinkovite trajnostne rabe morskih ekosistemov. Evropska
komisija je zeleno knjigo objavila junija 2006, čemur sledi enoletno posvetovalno obdobje, v katerem naj bi države članice na
podlagi posvetovanj z zainteresiranimi skupinami v svoji državi
pripravile svoje uradno stališče do zelene knjige. Do sedaj so
se politike pomorskega prometa, gospodarstva, obalnih regij,
ribištva, morskega okolja ter zaposlovanja v pomorstvu vodile
in razvijale ločeno. S to zeleno knjigo so vsi ti vidiki združeni v
en dokument. Zelena knjiga želi torej vzpodbuditi razpravo o
bodoči pomorski politiki EU, ki bi celostno obravnavala oceane
in morja. Slovenija pozdravlja objavo Zelene knjige o evropski pomorski politiki in se je že dejavno vključila v enoletno
posvetovalno obdobje z oblikovanjem medresorske delovne
skupine za vodenje enoletnega posvetovalnega obdobja z
zainteresiranimi skupinami v Republiki Sloveniji in pripravo predloga uradnega stališča Republike Slovenije do Zelene knjige
o evropski pomorski politiki. Pomemben prispevek k postopku
posvetovanja in nadaljnjim postopkom bo tudi organizacija
konferenc na visoki ravni maja in oktobra 2007.
OKOLJE
EU bo nadaljevala s prizadevanji za doseganje ambicioznih ciljev na področju varstva okolja, ki so opredeljeni v Šestem okoljskem akcijskem programu za obdobje 2004–2012 in
v prenovljeni Strategiji trajnostnega razvoja EU, ki je bila sprejeta junija 2006 na zasedanju Evropskega sveta. V tem okviru
bo potekalo zelo veliko aktivnosti, od nadaljevanja obravnave
vrste aktov in ukrepov v postopku soodločanja ter začetka
obravnave novih zakonodajnih predlogov Evropske komisije,
do oblikovanja skupnih političnih usmeritev EU in mednarodnih prizadevanj za napredek v okviru obstoječih konvencij in
sporazumov. Najpomembnejše aktivnosti za Slovenijo se bodo
vsebinsko nanašale na morsko okolje, varstvo zraka, kemikalije, podnebne spremembe in biotsko raznovrstnost.
Varstvo morskega okolja
Nadaljevala se bodo pogajanja o Predlogu Direktive o
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja, ki je bila poslana v obravnavo koncem leta 2005.
Zaradi vsebinske kompleksnosti predlaganega akta se razprave v Svetu in Evropskem parlamentu lahko zavlečejo vse do
slovenskega predsedovanja. Osrednji cilj predlagane direktive
je doseči dobro okoljsko stanje morskega okolja na podlagi
skupnih regijskih ciljev in načel na ravni EU. Za izvajanje bodo z
direktivo vzpostavljene morske regije oziroma pod-regije, znotraj katerih bodo države članice v sodelovanju s tretjimi državami pripravile strategije morskega okolja. Na podlagi presoje
vplivov predloga direktive na dejavnosti, ki so tesno povezane z
morskim okoljem (turizem, pomorstvo, ribištvo, trgovina), je bilo
ocenjeno, da bodo kratkoročne negativne ekonomske in socialne posledice velike, predvsem za tiste dejavnosti, za katere
veljajo šibki okoljski standardi (na primer: pomorski promet).
Kljub temu je prevladala ugotovitev, da so dolgoročni pozitivni
vplivi na okolje, socialo in ekonomijo zelo pomembni in bistveno
večji od predvidenih negativnih posledic.
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Slovenija meni, da je reševanje problematike morskega
okolja pomembno za vsestranski razvoj držav članic Evropske
unije in da v tem pogledu direktiva predstavlja pomemben
instrument, ki bo prispeval k večji učinkovitosti dosedanjih aktivnosti na nacionalni in regionalni ravni. Direktiva bo pomembno vplivala na skupne aktivnosti s tretjimi državami znotraj
posameznih regij. Dodana vrednost direktive se kaže v tem,
da postavlja izhodišče za oblikovanje drugih, za morsko okolje
pomembnih politik, kot sta ribištvo in pomorski promet. Slovenija se zaveda, da bo za doseganje ciljev omenjene direktive
v Sredozemski regiji in Jadranski pod-regiji, potrebno vložiti
kar nekaj napora, kljub že obstoječim institucionalnim okvirom
(Barcelonska konvencija – od 24 držav regije le sedem držav
članic EU).
Kakovost zraka
Nadaljevala se bodo tudi pogajanja o Predlogu direktive o
kakovosti zraka in čistejšem evropskem zraku, ki jo je Evropska
komisija v skladu s pobudo za »boljšo pravno ureditev« poslala
v obravnavo koncem 2005. Njen namen je zagotoviti jasno,
razumljivo, posodobljeno in uporabniku prijazno sekundarno
zakonodajo EU. Cilj sedanjega predloga je združiti določbe
petih ločenih pravnih aktov v eno direktivo z namenom poenostavitve, racionalizacije in zmanjšanja obsega obstoječe
zakonodaje. Poleg tega je namen predloga bistveno revidirati
sedanje določbe zaradi vključitve najnovejšega razvoja na
zdravstvenem in znanstvenem področju ter izkušenj držav članic. Direktiva predlaga bolj celovito spremljanje delcev PM- 2,5,
ki imajo po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)
pomemben vpliv na zdravje ljudi. V Direktivi je predstavljen tudi
nov način poročanja – prehod na elektronski sistem poročanja
na podlagi skupnega informacijskega sistema INSPIRE. Ta
pristop naj bi skrajšal upravne postopke, poenostavil pretok
informacij, izboljšal zmogljivost za presojo in omogočil javnosti
boljši dostop do informacij.
Slovenija se strinja, da se kot prvi predlagani ukrep za
realizacijo Strategije o onesnaževanju zraka sprejme nova
okvirna direktiva o kakovosti zraka. Direktivi pa morajo zelo
hitro slediti še drugi ukrepi, ki so usmerjeni v razpršene vire
onesnaževanja, kot je transport, kmetijstvo in male kurilne
naprave. V pogajanjih Slovenija načeloma podpira pristop, da
nova direktiva ohranja številčne vrednosti standardov kakovosti
zraka, ki so bile že dogovorjene in sprejete v sedanji zakonodaji
na tem področju. Ob navedenem pa si Slovenija prizadeva, da
je za nekatere mejne vrednosti treba dogovoriti odlog rokov
za dosego skladnosti. To še posebej velja za mejno vrednost
za delce PM10. Vrsta držav članic se namreč še sooča s
problemi realizacije določil za PM10, nove države članice pa
imajo na tem področju tudi premalo izkušenj. Zato je toliko bolj
pomembno, da se predlog za uvedbo novega standarda za
PM2.5 temeljito pretehta.
Podnebne spremembe
Boj proti podnebnim spremembam brez dvoma sodi med
najpomembnejše naloge EU, zato bo v naslednjem letu treba
opraviti veliko dela. Pogovori o omejitvah emisij toplogrednih
plinov po letu 2012 se bodo znotraj EU in na mednarodni ravni
intenzivno nadaljevali. V zvezi s to problematiko bo Evropska
komisija predstavila Zeleno knjigo o možnostih politike EU na
področju podnebnih sprememb in perspektivah za mednarodno
sodelovanje po letu 2012. Glede problematike prilagajanja
podnebnim spremembam bo, kot nadaljevanje Zelene knjige o
prilagoditvah, Evropska komisija sprejela Belo knjigo o Evropskem programu prilagajanja na podnebne spremembe. Evropska komisija bo na zahtevo številnih držav članic za začetek
ukrepanja na evropski ravni glede pomanjkanja vode in suše
pripravila še Sporočilo o pomanjkanju vode in suši.
Med pomembnejše aktivnosti vsekakor sodita tudi pregled
in reforma sistema trgovanja z emisijami v EU. Namen obeh je
zagotoviti stabilnost naložb in pospešiti ritem zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov. Zaradi izboljšanja delovanja in razširitve
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obsega za tretje obdobje trgovanja, ki se bo začelo leta 2013,
bo Evropska komisija predlagala spremembo obstoječe direktive o trgovanju z emisijami toplogrednih plinov.
Nadaljevalo se bo izvajanje ukrepov, opredeljenih v Evropskem programu za klimatske spremembe II, ki se nanašajo na
energijo, transport, industrijo in kmetijstvo.
Ob navedenem bo v zvezi z ukrepi za boj proti podnebnim spremembam Evropska komisija predlagala še dva
akta:Uredbo o motornih vozilih na tekoči ali stisnjen vodik in
zakonodajni predlog za ureditev upravljanja zajema in geološkega skladiščenja ogljikovega dioksida. Glavni cilj prvega
predloga bo zagotovitev pravilnega delovanja notranjega trga
motornih vozil na vodikov pogon ter istočasno zagotoviti visoko stopnjo javne varnosti in visoko stopnjo varstva okolja.
Predlog uredbe bo zato opredelil zahteve za odobritev vrste
vodikovih sistemov in sestavnih delov za motorna vozila izbranih kategorij. Glavni cilj drugega zakonodajnega predloga
glede skladiščenja ogljikovega dioksida bo prilagoditev pravnega reda tako, da se zagotovi pravna varnost za vlagatelje
po vsej Evropi ter da se zagotovi ustrezna obravnava novih
okoljskih tveganj.
Na področju ukrepov za boj proti podnebnim spremembam se Slovenija pridružuje ostalim državam članicam EU
in si prizadeva za čimprejšnje globalno zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov. Pri tem je, poleg potrebe po sodelovanju
ZDA, izredno pomembno postopno vključevanje največjih in
najbolj razvitih držav v razvoju. Z zmanjševanjem emisij je
potrebno začeti takoj, saj vsakršne zamude terjajo zahtevnejše in dražje prilagajanje. Z zamujanjem se povečuje tudi
tveganje za pojav morebitnih hitrih sprememb podnebja, na
katere bi se zelo težko prilagodili ali pa to sploh ne bi bilo več
mogoče. Ob tem Slovenija opozarja na nujnost upoštevanja
posledic obstoječih podnebnih sprememb v sektorskih politikah (urejanje prostora, upravljanje z vodami, kmetijstvo,
turizem, energetika) in na pomen priprave ustreznih prilagoditvenih ukrepov (na primer Predlog direktive o upravljanju z
ogroženostjo zaradi poplav, ki je trenutno v drugi obravnavi v
postopku soodločanja).
Novim članicam ob vstopu v EU ni bila dana možnost
vključitve njihovih emisij toplogrednih plinov v skupno evropsko
kvoto (ang.: »EU bubble«). Slovenija je zaradi svoje gospodarske rasti po letu 1995 edina med novimi državami članicami,
ki ji bo v prvem in verjetno tudi v drugem obdobju trgovanja
primanjkovalo emisijskih pravic. Zato si glede obsega novih
zavez Slovenija prizadeva za enakopravno oziroma pravično
razdelitev bremen po letu 2012 med vsemi pogodbenicami,
tako znotraj EU kot izven nje.
Slovenija je že pri pripravah za drugo obdobje 2008–2012
dokazala, da je mehanizem trgovanja z emisijskimi pravicami
eden od njenih ključnih ukrepov za doseganje ciljev Kjotskega
sporazuma, zato podpira napovedane izboljšave in nadgradnjo
obstoječega sistema. Posodobljena ureditev trga emisijskih
pravic je ključnega pomena za razvoj in razbremenitev slovenskega gospodarstva. Slovenija namreč nima dovolj notranjih
rezerv, da bi v obdobju 2013–2020 dosegla predvideno dodatno zmanjševanje od 20 do 30% emisij toplogrednih plinov.
Slovenija zato potrebuje nakupe emisijskih pravic izven svojih
meja.
Uvajanje novih tehnologij, energetska učinkovitost in zamenjava fosilnih goriv z obnovljivimi viri so velik razvojni izziv
EU, ki tudi Sloveniji dolgoročno zagotavlja gospodarsko rast
in vidnejše mesto na globalnem trgu. Spodbujanje razvoja in
podjetništva na področju učinkovite rabe energije in večje rabe
obnovljivih virov je prilagojeno slovenskim razmeram, ker ne
gre za kapitalsko intenzivne projekte in ker sloni na inovativnosti raziskovalcev oziroma prilagodljivosti podjetnikov, kar
sta že večkrat izkazani kvaliteti slovenske ponudbe storitev in
izdelkov. Programi prilagajanja na klimatske spremembe so
zato razvojna priložnost tako za EU kot za Slovenijo, želena
gospodarska rast pa tesno povezana z učinkovitostjo zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.
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Biotska raznovrstnost
Izguba biotske raznovrstnosti na ravneh ekosistemov, vrst
in genov je zaskrbljujoča ne samo zaradi pomembne stvarne
vrednosti narave, ampak tudi zato, ker povzroča izgubo potencialov za rabo ekosistemov. V zvezi s tem je EU prevzela veliko
obveznosti, saj se je Evropski svet leta 2001 strinjal, da bo
EU »do leta 2010 zaustavila izgubo biotske raznovrstnosti ter
obnovila življenjska okolja in naravne sisteme«. Na ravni EU je
okvir politike za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti v EU
zdaj v glavnem že določen. Cilji glede biotske raznovrstnosti
so na primer vključeni v prenovljeno Strategijo trajnostnega
razvoja, v Lizbonsko partnerstvo za rast in delovna mesta ter
v številne okoljske in sektorske politike. Strategija o biotski
raznovrstnosti je bila sprejeta leta 1998, z njo povezani akcijski
načrti pa leta 2001. Večina držav članic je tudi razvila ali še
razvija takšne strategije in/ali akcijske načrte. Medtem, ko je
bil dosežen pomemben napredek in se kažejo prvi znaki upočasnjevanja stopnje izgube, pa hitrost in obseg izvajanja nista
zadovoljiva. Večina biotske raznovrstnosti je zelo osiromašena
in se še naprej zmanjšuje. Približevanje ciljem 2010 bo zahtevalo pospešeno izvajanje ukrepov na ravni EU in držav članic,
predvsem v okviru leta 2006 sprejetega Sporočila o ohranjanju
biotske raznovrstnosti z akcijskimi načrti.
V središču pozornosti bodo priprave na deveto konferenca pogodbenic konvencije o biološki raznovrstnosti, ki bo v
Bonnu maja leta 2008 v času slovenskega predsedovanja in je
osrednja globalna konferenca tem področju.
Slovenija je v evropskem vrhu glede na stopnjo in ohranjenost biotske raznovrstnosti, hkrati pa sodi med države članice z najvišjim deležem Nature 2000 na državnem ozemlju
(dobra tretjina ozemlja).
PODROČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
Zagotavljanje svobode, varnosti in pravice brez notranjih
meja predstavlja enega temeljnih ciljev Evropske unije. Zato bo
Slovenija tudi v prihodnje aktivno sodelovala pri sprejemanju
in izvajanju vseh ukrepov, predvidenih s Haaškim programom
in Akcijskim načrtom za njegovo izvajanje, ki bo, v skladu
z decembra 2006 sprejeto odločitvijo Sveta, revidiran v letu
2007. Tako posodobljeni ukrepi bodo omogočali učinkovit boj
proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, celovito upravljanje
migracijskih tokov in varovanje meja, prosto in varno gibanje
evropskih državljanov, zaupanje v vladavino prava ter pravosodne organe držav članic. Nadaljevalo se bo tudi uvajanje
biometričnih podatkov v potne listine, vizume in druge osebne
dokumente.
Azil, migracije, vizumska politika in meje
Na področju azila bo poudarek na dokončanju in evalvaciji
prve faze skupnega azilnega sistema, ki ji bo sledil začetek t.i.
druge faze (do 2010) z vzpostavljanjem skupnega azilnega
postopka in enotnega statusa, pozornost pa bo namenjena tudi
krepitvi praktičnega sodelovanja med pristojnimi organi držav
članic. Na tem področju je načrtovana Zelena knjiga o vzpostavitvi druge faze skupnega evropskega azilnega sistema.
Vzpostavljanje in izvajanje celovite evropske migracijske
politike bo izhajalo iz »Globalnega pristopa k vprašanju migracij« in akcijskega načrta iz leta 2005 »Prednostni ukrepi,
osredotočeni na Afriko in Sredozemlje« ter ustreznih sprejetih
sklepov na Evropskem svetu decembra 2006. Vodilo celovite
evropske migracijske politike ostaja okrepitev in poglobitev
mednarodnega sodelovanja in dialoga s tretjimi državami izvora in tranzita, usklajevanje različnih politik Unije, odpravljanje
temeljnih vzrokov za migracije in financiranje potrebnih ukrepov
po načelu solidarnosti.
Nadaljevalo se bo delo v zvezi z evropsko strategijo za
zakonite migracije in integracijo, zlasti v okviru Načrta politike
zakonitega priseljevanja iz decembra 2005, s poudarkom na
medkulturnem dialogu (zlasti z islamom). Evropska komisija
načrtuje pripravo predlogov Splošne okvirne direktive o zakonitem priseljevanju delavcev, Predloga direktive o pogojih vstopa
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in bivanja visoko usposobljenih delavcev in Predloga direktive
o najnižjih kaznih za nezakonito zaposlovanje.
Preprečevanje nezakonite migracije predvideva okrepitev
sodelovanja med državami članicami, upoštevaje sporočila
Komisije o prednostnih nalogah na tem področju, kot so sprejem ukrepov proti delu na črno, uporaba ustreznih tehnologij
za izboljšanje ravni mejne kontrole in za identifikacijo oseb ter
preučitev možnosti za uvajanje vstopno/izstopnega sistema za
registracijo državljanov tretjih držav, pa tudi sklepanje sporazumov o vračanju oziroma o ponovnem sprejemu oseb.
Na področju vizumske politike je nadaljnje prioritetno
vzpostavljanje vizumskega informacijskega sistema (VIS),
prenova sistema VISION, vzpostavljanje skupnih zajemnih
centrov, krepitev konzularnega sodelovanja med državami članicami, oblikovanje Uredbe o vzpostavitvi kodeksa Skupnosti
o vizumih (t.i. vizumskega kodeksa), sklepanje sporazumov
o poenostavitvi vizumskih postopkov s tretjimi državami ter
uvedba biometričnih podatkov v potne listine, vizume in druge
osebne dokumente.
Pri upravljanju meja ostaja nadaljnja prednostna naloga
vzpostavljanje SIS II, za nove države članice pa realizacija
dostopa do obstoječega schengenskega informacijskega sistema, izvedba vseh potrebnih priprav in dokončne schengenske
evalvacije ter sprejem sklepov Sveta EU o odpravi nadzora na
notranjih mejah. V skladu s programom bo Komisija v letu 2007
predložila oceno dela Evropske agencije za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske
unije – Frontex. Pozornost bo namenjena tudi nadaljnjemu
razvoju integriranega sistema upravljanja zunanjih meja in
krepitvi operativnega sodelovanja na zunanjih mejah Evropske
unije. V ta namen je načrtovan čim hitrejši sprejem Uredbe o
vzpostavitvi mehanizma za ustanovitev skupin za hitro posredovanje na mejah.
Slovenija bo tudi v letu 2007 aktivno sodelovala pri končni
pripravi, nato pa tudi pri izvedbi okvirnega programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov, ki ga sestavljajo 4 skladi:
za meje, vrnitev, integracijo in za begunce. To še posebej velja
za Odločbo o ustanovitvi sklada za zunanje meje, pri kateri se v
skladu z načelom delitve bremen in solidarnosti ves čas zavzema za pokrivanje dejanskih stroškov nadzora zunanjih meja.
Slovenija bo, kot doslej, aktivno sodelovala pri oblikovanju
in izvajanju skupne evropske azilne, migracijske, vizumske
politike in politike meja, kar pomeni kontinuirano izvajanje dosedanjih aktivnosti in potrebne nove ukrepe. Izredno zahtevno
delo v tehničnem in finančnem pogledu in visoko prioritetno nalogo predstavlja vzpostavitev potrebnih informacijskih sistemov
in drugih potrebnih ukrepov za izpolnjevanje zahtev za polno
izvajanje schengenskega pravnega reda, ki pa pomeni hkrati
zaključek dolgoletnih priprav na vstop v schengenski prostor
in odpravo nadzora na notranjih mejah. Dodatna pozornost pa
bo namenjena še vzpostavitvi pogojev in ustreznih struktur za
učinkovito črpanje sredstev iz vseh štirih skladov, katerih obseg ni zanemarljiv (cca 4,3 mio EUR letno brez nacionalnega
sofinanciranja).
Boj proti terorizmu in organizirani kriminaliteti
Zagotavljanje varnosti s preprečevanjem kriminalitete in
z bojem proti organizirani kriminaliteti in terorizmu, zlasti proti
njenim čezmejnim oblikam, predvsem proti trgovini z ljudmi in
drogami, ostaja visoka prioriteta EU v letu 2007. Politike na teh
področjih se bodo nadaljevale z izvajanjem, rednim spremljanjem ter potrebnim revidiranjem in dopolnjevanjem strategij in
akcijskih načrtov, ki so bili sprejeti že v preteklih letih.
Na področju boja proti terorizmu je posebej načrtovana
sprememba Okvirnega sklepa o boju proti terorizmu, ki bo
omogočila delovanje proti teroristični propagandi v medijih,
preprečevanje izdelave bomb in eksplozivov ter zlasti zlorabi
interneta v teroristične namene. Komisija načrtuje še Sporočilo o akcijskem načrtu EU za okrepitev zaščite razstreliv
in strelnega orožja ter Sporočilo o boju proti kibernetskemu
kriminalu. V okviru boja proti terorizmu in varovanja kritične
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infrastrukture komisija načrtuje tudi Sklep Sveta o varovanju
ključne infrastrukture.
Na področju boja proti kriminaliteti in terorizmu poteka in
se bo nadaljevala krepitev operativnega in vsestranskega sodelovanja organov pregona oziroma policijskega in carinskega
sodelovanja, tako s praktičnimi načini čezmejnega policijskega
sodelovanja, s širitvijo Evropskega informacijskega omrežja z
vzpostavljanjem informacijskih sistemov SIS, VIS, EURODAC,
CIS in povezav med njimi ter z zagotavljanjem dostopa do
potrebnih informacij nacionalnim organom pregona, Europolu
in Eurojustu. V zvezi z realizacijo načela dostopnosti do nacionalnih baz podatkov ter operativnega čezmejnega policijskega
sodelovanja je načrtovan prevzem Prümske pogodbe v okvir
pravnega reda EU, pa tudi ustrezna pravna zaščita v zvezi z
varovanjem podatkov.
Posebni vidik izboljšanja operativnega sodelovanja v EU
pomeni krepitev vloge Europola, ki bo realizirana tako v smeri
njegovih zmogljivosti za izmenjavo in analizo podatkov kot
vzpostavitve ustreznejšega pravnega okvira ter zmanjšanja
birokratizacije s prehodom na prožnejša notranja pravila. Na
tem področju se bo nadalje krepila tudi vloga Evropske mreže
za preprečevanje kriminalitete (European Union Crime Prevention Network).
Slovenija bo z izvajanjem nacionalne strategije na področju drog, akcijskega načrta proti trgovanju z ljudmi ter z izvajanjem ukrepov, predvidenih v drugih strateških dokumentih EU
ali v zvezi z njimi na področju boja proti terorizmu in ukrepanja
proti kriminaliteti nadaljevala z aktivnim in tvornim sodelovanjem v izvajanju politik EU na omenjenih področjih. S podpisom
v decembru 2006 in s skorajšnjo ratifikacijo Prümske pogodbe
se Slovenija pridružuje krogu držav, ki v praksi uresničujejo
načelo dostopnosti do informacij. S praktičnimi oblikami policijskega sodelovanja, z redno izmenjavo informacij z Europolom
(Organized Crime Threat Assessment – OCTA), z aktivnim
prizadevanjem za izboljšanje vloge tega urada ter z vstopom
v schengenske in druge informacijske baze bo naša država
še aktivneje prispevala h krepitvi operativnega sodelovanja v
EU. V skladu s Strategijo o zunanji razsežnosti pravosodnih
in notranjih zadev in politiko Unije na navedenem področju bo
Slovenija prednostno podpirala varnostne povezave z državami
Zahodnega Balkana.
Izmenjava podatkov
Haaški program kot eno pomembnejših nalog določa
izboljšanje in zagotavljanje izmenjave podatkov v skladu z načelom dostopnosti. Slovenija si bo prizadevala za sprejem predloga Okvirnega sklepa Sveta o varovanju osebnih podatkov, ki
so obdelani v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja
v kazenskih zadevah ter za izdelavo oceno izvajanja Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Sodelovala bo pri pripravi prednostnih nalog za statistični
progam Skupnosti za obdobje 2008–2012.
Krepitev civilnih pravic
Slovenija pozdravlja aktiven pristop pri zagotavljanju enotnih minimalnih standardov pravic evropskih državljanov, ki
so v okviru svobode, varnosti in pravice postavljeni na eno
osrednjih mest. Zato si bo prizadevala za občuten napredek pri
sprejemanju predloga Okvirnega sklepa o določenih procesnih
pravicah v kazenskih postopkih v EU ter sodelovala pri obravnavi zakonodajnih aktov, pripravljenih na podlagi Zelene knjige
o sodbah, izrečenih v odsotnosti, Zelene knjige o navzkrižju
pristojnosti in načelu ne bis in idem v kazenskih postopkih ter
Zelene knjige o domnevi nedolžnosti.
Rasizem in ksenofobija pomenita neposredno kršitev načel, na katerih temelji Evropska unija in so skupna vsem državam članicam: svobode, demokracije, spoštovanja človekovih
pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države. Zato je Komisija že v letu 2001 pripravila predlog Okvirnega sklepa Sveta
o boju proti rasizmu in ksenofobiji, s katerim je določila skupni
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kazenskopravni pristop za boj proti tovrstnim pojavom. Zavedajoč se pomena tega akta in nujnosti njegovega sprejema, si bo
Slovenija prizadevala za odpravo zastojev pri iskanju soglasja
med državami članicami ter za njegov sprejem.
Več pravne varnosti za državljane in poslovni sektor
Slovenija se zaveda, da je izboljšanje pravosodnega sodelovanja in s tem večje stopnje pravne varnosti temeljnega
pomena za evropske državljane, ki potujejo, živijo ali delajo v
drugi državi članici. Zato bo podprla vsa prizadevanja za sprejem Uredbe o sporih majhne vrednosti, Uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o uporabi prava v nepogodbenih razmerjih
(Rim II, ter za dokončno oblikovanje vsebine in sprejem Uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi prava v pogodbenih
obligacijskih razmerjih (Rim I). Sodelovala bo pri obravnavi
Predloga uredbe glede prava, ki se uporablja, in pristojnosti v
zadevah, povezanih z razvezo (Rim III) ter podpirala napredek
in sprejem Uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja,
priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v
preživninskih zadevah. Aktivno bo sodelovala tudi pri razpravi
o zakonodajnih predlogih, ki jih bo Komisija predložila na podlagi Zelene knjige o premoženjskih razmerjih med zakonci ter
Zelene knjige o dedovanju in oporokah.
Krepitev pravosodnega sistema in praktičnega sodelovanja
Slovenija bo podprla vse normativne in praktične pobude,
ki bodo pripomogle k izboljšanju sodelovanja med pravosodnimi organi tako na področju kazenskega kot civilnega prava.
Na področju praktičnega sodelovanja bo pozdravila nadaljnja prizadevanja v zvezi z razvojem računalniško podprtega
sistema za izmenjavo informacij o kazenskih obsodbah ter
sodelovala pri obravnavi predloga Okvirnega sklepa Sveta o
pripravi in vsebini izmenjave podatkov, izpisanih iz kazenskih
evidenc, med državami članicami. Z neposrednimi aktivnostmi
pri informatizaciji svojega pravosodnega sistema bo prispevala
k splošnemu spodbujanju elektronskega komuniciranja v pravosodnih zadevah (e-sodstvo), z izobraževanjem slovenskih
pravnih strokovnjakov v pravosodju iz posameznih vsebin pravnega reda EU pa k večji pravni varnosti fizičnih in pravnih oseb,
ki vstopajo v pravna razmerja z čezmejnimi elementi.
Na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih, gospodarskih in kazenskih zadevah si bo Slovenija tudi v prihodnje
prizadevala za krepitev načela vzajemnega priznavanja sodnih
odločb, izdanih v drugih državah članicah, ter načela medsebojnega zaupanja v učinkovitost sodnega varstva v drugih državah
članicah. Na kazensko-pravnem področju se bo v tem okviru
pričela obravnava dveh zakonodajnih aktov: Predlog Okvirnega
sklepa o evropskem nadzornem nalogu v predsodnih postopkih
med državami članicami EU ter Predlog Okvirnega sklepa o
priznavanju pogojnih obsodb in alternativnih sankcij ter zagotavljanju nadzora nad njimi. Poleg tega bo Slovenija posebno
pozornost namenila učinkovitemu izvajanju vseh že sprejetih
aktov na teh področjih.
Zunanji odnosi
S sprejemom Strategije o zunanji razsežnosti PNZ decembra 2005 je EU posebej opozorila na vprašanja globalnih
razsežnosti varnosti, svobode in pravice ter potrebe po razširitvi sodelovanja na države, ki so zajete v Evropsko sosedsko
politiko, zlasti z namenom učinkovitejšega ukrepanja proti nezakonitemu priseljevanju, prometu s prepovedanimi drogami,
trgovanju z orožjem, terorizmu, organiziranemu kriminalu in
korupciji. EU bo posvetila posebno pozornost krepitvi strateškega sodelovanja na tem področju z Rusijo in ZDA, s slednjo pa
se bodo zaradi izteka začasnega sporazuma začela ponovna
pogajanja o sklepanju Sporazuma o obdelavi in prenosu identifikacijskih podatkov o letalskih potnikih (t.i. PNR). Slovenija je
že ob sklepanju začasnega sporazuma z ZDA podala posebno
izjavo v skladu s členom 24 PEU, da morajo biti v sporazumu
upoštevana ustavna pravila RS.
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Civilna zaščita
Slovenija si bo prizadevala za prenovo in nadgradnjo
mehanizma civilne zaščite, tako da bo ta omogočal koordiniran
odziv držav članic in Skupnosti ob pojavu situacij, ki bi zahtevale njegovo aktiviranje. To velja za nesreče in krize znotraj
EU in v tretjih državah, ne glede na njihov vzrok. Pri tem bo
posebno pozornost namenila tudi izboljšanju sodelovanja z
drugimi področji, ki sodelujejo pri celovitem odzivu Skupnosti
na nesreče in krize.
ZUNANJI ODNOSI
Zahodni Balkan
Evropska širitvena agenda se bo v letu 2007 na Zahodnem Balkanu soočila s tremi pomembnimi izzivi. V ospredju
bo še naprej vprašanje oziroma določitev statusa Kosova.
Drugo, s tem povezano vprašanje, je razvoj razmer v Srbiji in
odnosov med EU in s Srbijo, tretji pa razmere v BiH, še posebej
v zvezi s prevzemom lokalnega lastništva v BiH. V letu 2007
se bo nadaljevalo približevanje držav Zahodnega Balkana na
podlagi izpolnjevanja srednje- in dolgoročnih nalog in ciljev,
opredeljenih v Evropskih partnerstvih, ki jih je EU sklenila
s posameznimi državami regije. Izpolnjevanje stabilizacijskopridružitvenih sporazumov (SAS) in pripadajočih trgovinskih
protokolov je bistveni element, ki ga bo EU upoštevala pri
upoštevanju prošenj za polnopravno članstvo. Sočasno si EU
prizadeva za poglobitev stikov med ljudmi tudi z vizumskimi
olajšavami; pogajanja o vizumskih olajšavah z državami Zahodnega Balkana, ki so se začela 30. novembra 2006, bodo
zaključena predvidoma do junija 2007.
Slovenija se bo že kot članica Tria, seveda pa v času
predsedovanja EU v prvi polovici leta 2008 še naprej zavzemala za to, da politika širitve ostane visoko na dnevnem redu
EU, saj predstavlja najpomembnejši politični instrument pri stabilizaciji držav Zahodnega Balkana ter pri doseganju napredka
pri strukturnih, gospodarskih in političnih reformah. V kontekstu
širitve Slovenija zagovarja stališče, da imajo države Zahodnega
Balkana jasno evropsko perspektivo, zato bo delovala za njihovo čimprejšnje vključevanje v evropske integracije na podlagi
Solunskih zavez. Obenem se zavzemamo za dosledno izpolnjevanje kriterijev, ki so bili državam na poti v EU postavljeni
kot pogoj, da države postanejo članice Unije, saj je to v interesu
Slovenije, pomeni pa tudi, da bo Unija lažje integrirala bolje
pripravljene članice. Slovenija si bo prizadevala za pospešen
potek približevanja posameznih držav k EU ter za aktivno pomoč državam regije pri izpeljavi nujnih reform. V tej zvezi velja
poudarjati, da Zahodni Balkan ne more biti predmet razprav
o mejah Evrope, saj je ta regija nedvomno del Evrope. Velika
večina sedanjih kandidatk oziroma aspirantk za članstvo EU
prihaja z območja nekdanje SFRJ in zato zaslužijo specifično
obravnavo. Njihova evropska perspektiva pomeni dokončanje
konsolidacije in tranzicije območja, ki sta jih ta procesa zaobšla
zaradi vojne v nekdanji Jugoslaviji, bi pa po številnih kriterijih
moralo biti že na višji stopnji evropskih integracij. Slovenija bo
ta vidik še naprej posebej poudarjala in opozarjala na potencial
regije za celotno EU.
Na Zahodnem Balkanu je Makedonija poleg Hrvaške
edina država s statusom kandidatke, vendar brez potrjenega
datuma o začetku pristopnih pogajanj z EU. Slovenija se zavzema za čimprejšnjo določitev datuma za začetek pogajanj
ter pomoč Makedoniji pri izpeljavi reform, saj ostaja evropska
perspektiva glavni motiv za izvajanje reform, pa tudi najpomembnejši temelj nacionalnega konsenza vseh glavnih političnih sil in obeh narodnosti. Napredek na makedonski poti proti
EU bo ocenjen na podlagi rezultatov nadaljnje implementacije
Ohridskega sporazuma ter reformnih procesov na področju
pravosodja, policije, boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter gospodarstva.
Posebno pozornost bo Slovenija v regiji namenjala evropski perspektivi Srbije, ki je izjemnega pomena za stabilnost in
napredek na Zahodnem Balkanu.
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Slovenija bo pomagala Črni gori pri krepitvi administrativne usposobljenosti s ciljem čim hitrejše uresničitve njene
evropske perspektive.
Vzporedno s krepitvijo lokalnega lastništva bo EU v bodoče morala delno celo okrepiti svojo prisotnost v regiji. To velja
predvsem za BiH, kjer je za junij 2007 predviden prenos pristojnosti z Visokega predstavnika OHR na Posebnega predstavnika Evropske unije (EUSR). Tudi na Kosovu naj bi EU odločilno
prispevala v mednarodno civilno misijo ICM ter EVOP operacijo
(policija in pravosodje). Kot članica Tria v letu 2007 bo Slovenija
aktivno sodelovala pri preoblikovanju EU misij v regiji JVE. Pri
tem velja najti ustrezno ravnotežje med načelom »lokalnega
lastništva« s strani držav ZB ter nadaljnjega angažmaja EU kot
motorja za izvedbo reform v regiji.
Evropska sosedska politika (ENP)
V prihodnjem letu se bo Slovenija skupaj s predhodnima
predsedujočima ZRN in Portugalsko trudila okrepiti in razširiti
področje Evropske sosedske politike Unije (tako glede svojih
vzhodnih kot tudi sredozemskih sosed) s ciljem doseči politične
in ekonomske reforme v državah, ki mejijo na Evropsko unijo.
Velik poudarek bo namenjen ovrednotenju srednjeročnih poročil akcijskih načrtov in implementaciji akcijskih načrtov ENP,
ki so že veljavni; prav tako napor v smeri polne uporabe novih
ENP instrumentov. Čimprej naj bi se dokončala pogajanja glede
novega, razširjenega sporazuma o sodelovanju z Ukrajino. EU
bo tako v prihodnjem obdobju predstavila široko ponudbo različnih oblik sodelovanja s sosedi, vključno z okrepljenim sodelovanjem znotraj posameznih področij in podpisom posameznih
sektorskih dogovorov. V luči širitve EU s pridružitvijo Bolgarije
in Romunije bo pozornost namenjena tudi razvoju regionalne
dimenzije za regijo Črnega morja.
Barcelonski proces
Slovenija bo odnose z Mediteranskimi partnerkami razvijala tudi v okviru Barcelonskega procesa. Temeljne usmeritve
za nadaljnje aktivnosti Evro-mediteranskega partnerstva so
opredeljene v »Petletnem delovnem programu«, sprejetem
l. 2005 na Vrhu v Barceloni. Njegovo operacionalizacijo predstavljajo letni delovni programi. Delovni program za leto 2007,
ki so ga sprejeli ministri za zunanje zadeve na VIII. Konferenci
v Tampereju na Finskem, opredeljuje aktivnosti na temeljnih
področjih delovanja partnerstva, in sicer: politični in varnostni
dialog (ustvarjanje območja miru, varnosti in stabilnosti, ob tem
prioritetno nadaljevanje bližnjevzhodnega mirovnega procesa,
srečanje ministrov za področje migracij, krepitev vloge civilne
družbe, krepitev vloge žensk, uvajanje mednarodnih standardov v volilnih procesih, implementacija pravil obnašanja v boju
proti terorizmu, izboljšanje delovnih metod, itd.), gospodarska
dimenzija (nadaljevanje pogajanj za sklenitev regionalnih sporazumov o coni proste trgovine, srečanja ministrov za trgovino,
za finance, za energetiko in za turizem, organiziranje foruma za
področje transporta, oblikovanje stalnega odbora za izvajanje
pobude »Horizont 2020« na področju okolja, oblikovanje ad
hoc skupine za proučitev načina okrepitve dotoka investicij v
regijo itd.), področje izobraževanja in socialnega razvoja (oblikovanje univerzitetnega foruma, lansiranje štipendijske sheme,
organiziranje delavnic o zaposlovanju ter o nalezljivih boleznih) ter medkulturni dialog (krepitev Fundacije Anna Lindh za
medkulturni dialog, projekt krepitve vloge medijev, izmenjava
mladih, formiranje mladinskega parlamenta, srečanje ministrov
za kulturo itd.).
Slovenija bo v luči implementacije »Petletnega delovnega programa« tvorno sodelovala v izvajanju programa za leto
2007, pri tem pa svoje aktivnosti usmerila na sooblikovanje programa za leto 2008 tudi v luči prioritet njenega predsedovanja,
kot je medkulturni dialog. Ob tem namerava aktivno poseči v
razpravo o krepitvi delovnih metod partnerstva s pritegnitvijo
držav zahodnega Balkana v Barcelonski proces. Slovenija pripisuje velik pomen vprašanjem povezanim z varstvom okolja,
zato bo tudi v prihodnje aktivna na tem področju. Vključila se bo
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v priprave prvega srečanja ministrov za turizem, saj je skupaj
s Portugalsko kosponzorka predloga Maroka za organizacijo
srečanja. Pozorno bo spremljala vrsto drugih področij delovanja
ter se glede na interes in potrebe ustrezno odzivala (migracije,
enakost spolov, razminiranje, sodelovanje univerz, krepitev
Fundacije Anna Lindh itd.).
Odnosi z Rusijo
EU bo delovala v smeri krepitve strateškega partnerstva
z Rusijo, ki temelji na skupnih vrednotah in medsebojnem zaupanju, s poudarkom na partnerstvu na področju zunanje politike
in varnostnih zadev, kot tudi na področju energetike. Poseben
napor bo namenjen sklenitvi in implementaciji novega Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju z Rusijo ter nadaljnjemu delu
glede implementacije »road maps« štirih skupnih prostorov.
Srednja Azija
Zaradi velikih nahajališč energentov in relativne bližine
EU bo pozornost usmerjena tudi na regijo Srednje Azije z namenom povečati stabilnost in politično predvidljivost regije, kot
tudi utrditi vidnost in položaj EU napram drugim vplivnim akterjem v regiji. V letu 2007 bo pozornost še posebej namenjena
pripravi enotne EU strategije za Srednjo Azijo kot tudi njeni čimprejšnji implementaciji, ki bo temeljila na dvoplastnem pristopu
in sicer regionalnem ter državno-specifičnem. Področja, ki so
posebej poudarjena so ekonomsko-energetsko in transportno
sodelovanje, boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu,
stabilizacija razmer v državah regije z bojem proti revščini,
pomočjo pri izobraževanju in s sodelovanjem pri reformi javne
uprave ter sodstva.
Azija
Kot članica Nata in Tria EU bo RS v letu 2007 pozornost
in delovanje v Aziji usmerila v krizna žarišča in sodelovanje s
strateškimi partnerkami EU.
V letu 2007 se bo nadaljevalo izvajanje skupne deklaracije EU-Afganistan o političnem dialogu. RS bo predvidoma
povečala število napotenih vojakov v ISAF (Natova vojaška
mednarodna podporna sila v Afganistanu) iz 54 na 66. Kot
članica Tria bo RS pozorno spremljala dogajanja in razprave v
zvezi z nuklearno krizo na Korejskem polotoku.
Potekala bodo redna letna srečanja na vrhu s strateškimi
partnericami EU Kitajsko, Indijo in Japonsko. Januarja 2007 se
začenjajo pogajanja EU – Kitajska o Sporazumu o partnerstvu
in sodelovanju. Okrepil se bo dialog EU z azijskimi državami v
okviru ASEM in z regionalnimi strukturami v regiji (ASEAN in
ARF, SAARC, TAC).
Transatlantski odnosi
Slovenija pripisuje velik pomen transatlantskemu partnerstvu in si bo tudi v prihodnje prizadevala za njegovo nadaljnjo
krepitev. Skupaj s prihodnjima predsedujočima, Nemčijo in
Portugalsko, bo posebno pozornost posvetila sodelovanju na
področjih neširjenja orožja za množično uničevanje, preprečevanja konfliktov, kriznega upravljanja ter izgradnje miru in
pokonfliktne obnove držav. Prihodnje tri predsedujoče so si
zastavile za cilj sprejetje skupne deklaracije o sodelovanju na
področju kriznega upravljanja. Zagotavljanje spoštovanja vladavine prava in krepitev demokracije v svetu bosta še nadalje
ostala zelo pomembna elementa partnerstva.
Na področju gospodarskega sodelovanja bodo posebne
pozornosti deležni sodelovanje na področju regulative, inovacij
in tehnologije, trgovine in varnosti, energetike, trgov kapitala in
intelektualne lastnine.
Bližnji vzhod
Slovenija se bo v luči bližajočega se predsedovanja EU
pričela aktivneje vključevati v napore za celovito rešitev bližnjevzhodnega konflikta. Pri tem bo še naprej igral vodilno vlogo
Bližnjevzhodni kvartet, v katerem skupaj z ZDA, RF in OZN
sodeluje tudi EU. V tem kontekstu bo še posebej pomembna
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podpora naporom za oblikovanje nove palestinske vlade, ki bo
pripravljena sprejeti zahteve mednarodne skupnosti ter podpora izvajanju institucionalnih reform, ki so ključne za normalno
delovanje Palestinskih oblasti. EU bo prav tako vložila dodatne
napore za izboljšanje varnostnih in političnih razmer v Libanonu
(Slovenija sodeluje skupaj z ostalimi državami EU v mirovni
operaciji UNIFIL z 12 vojaki) ter gospodarski obnovi države.
Irak
Pomoč pri stabilizaciji razmer v Iraku bo še naprej ena izmed prioritetnih nalog Slovenije kot tudi celotne EU. V tej luči si
bo EU prizadevala za nadaljnjo krepitev odnosov in sodelovanja z Irakom (tudi z nadgraditvijo obstoječih sporazumov) in na
ta način poskušala prispevati k zagotovitvi dolgoročne varnosti,
stabilnosti ter gospodarske obnove in razvoja države.
Iran
Kot predsedujoča Svetu guvernerjev IAEA bo Slovenija
še naprej skrbno spremljala dogajanje v zvezi z razvojem iranskega jedrskega programa ter po potrebi tudi vodila razprave
o njem v okviru agencije za jedrsko varnost. Aktivno se bo tudi
vključevala v razprave znotraj EU o njenih odnosih z Iranom.
Afrika
Slovenija se bo po svojih zmožnostih vključevala v napore
EU za nadaljnji razvoj sodelovanja z Afriško unijo in ostalimi
regionalnimi organizacijami ter v preprečevanje in reševanje
številnih konfliktov na kontinentu. Na osnovi Evropske strategije za Afriko tečejo pogajanja za pripravo Skupne Afrika/EU
strategije. V teku so tudi pogajanja o Ekonomskih partnerskih
sporazumih (EPAs – European Partnership Agreements), ki se
morajo zaključiti do konca 2007.
Latinska Amerika
V letu 2007 se bo nadaljeval razvoj odnosov med EU
in Latinsko Ameriko na podlagi zapisanih nalog iz Dunajske
deklaracije, ki je bila sprejeta na IV. Vrhu EU-Latinska Amerika in Karibi maja 2006. Potekala bodo pogajanja o pridružitvenih sporazumih s Srednjo Ameriko, Andsko skupnostjo in
MERCOSUR. Pogajanja o pridružitvenih sporazumih z Andsko
skupnostjo in Srednjo Ameriko se verjetno ne bodo zaključila
do konca 2007, zato bo pritisk na zaključek pogajanj in podpis
sporazumov v času V. Vrha EU-Latinska Amerika in Karibi v
Limi med slovenskim predsedovanjem maja 2008. V letu 2007
bo EU namenila večjo pozornost tudi razvoju političnega dialoga z dvema največjima državama Latinske Amerike, Mehiko
in Brazilijo; slednja postaja vedno večji globalni igralec na
mednarodnem prizorišču.
Evropska varnostna in obrambna politika
Zagotavljanje miru in mednarodne varnosti bo potekalo v
okviru Skupne zunanje in varnostne politike (SZVP), ki vključuje Evropsko varnostno in obrambno politiko (EVOP). Osnovo
bo še naprej predstavljala Evropska varnostna strategija (EVS)
ter strategije, ki temeljijo na njej in so namenjene boju proti
terorizmu, širjenju orožja za množično uničevanje, regionalnim
konfliktom, organiziranemu kriminalu.
V letu 2007 se bo nadaljeval razvoj strateškega partnerstva med EU in NATO ter krepitev sodelovanja z glavnimi partnerji (ZDA, Ruska federacija, Afriška Unija, OVSE in OZN).
Nadaljevale se bodo priprave na EVOP misijo na Kosovu,
ki naj bi pričela z delovanjem po koncu statusnih pogajanj.
Potekala bo revizijska razprava o operaciji ALTHEA in policijski
misiji EUPM v Bosni in Hercegovini, pri čemer se bodo dotaknili
možnosti zmanjšanja števila pripadnikov v operaciji ALTHEA.
Revizijska razprava o nadaljnji širitvi/zmanjševanju misij se
bo v naslednjem letu nanašala tudi na operacije EU EUJUST
LEX v Iraku, misijo EU BAM Rafah, EU misijo »Border Support
Team« v Moldovi, EUPOL COPPS, pomoč misiji AMIS, EUPOL
KINSHASA in EUSEC DR Kongo. Obstaja možnost, da bo
vzpostavljena tudi nova misija v Afganistanu.
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Skupna trgovinska politika
V letu 2007 bo na področjih skupne trgovinske politike
eden poglavitnih ciljev Evropske komisije in partnerskih držav
oživitev pogajanj Razvojne agende iz Dohe v okviru Svetovne
trgovinske organizacije (STO), ki so se julija 2006 prekinila.
Skupaj z ostalimi državami članicami STO bo Slovenija podpirala prizadevanja za progresivno liberalizacijo svetovne trgovine ter za krepitev pravil in upravljanja multilateralnega trgovinskega sistema s poudarkom na potrebah držav v razvoju.
V tem letu se bo Slovenija zavzemala za uresničitev
Sporočila o globalni Evropi, ki ga je Evropska komisija izdala
v mesecu oktobru 2006. Sporočilo združuje različne ukrepe
glede zunanjih vidikov konkurenčnosti, ki so pomemben del
Lizbonske strategije. V okviru tega bo Slovenija posebno pozornost namenila trgom za javna naročila, oblikovanju učinkovitega pravnega okvira za zaščito pravic intelektualne lastnine,
novi generaciji sporazumov o prosti trgovini, in izboljšanju
pogojev za dostop na trg v tretjih državah. K slednjemu naj bi
pripomogla tudi prenovljena strategija dostopa na trg, ki naj
bi jo Komisija predstavila v mesecu aprilu 2007. Zunanji vidiki
konkurenčnosti bodo ena izmed glavnih prioritet v času slovenskega predsedovanja Svetu EU.
V letu 2007 se pričakuje Sporočilo Evropske komisije
o rezultatih javnega posvetovanja o zeleni knjigi o trgovinski
zaščiti, ki bo vsebovalo skupne ugotovitve, na podlagi katerih
se predvideva opredelitev nadaljnjih ukrepov za odpravljanje
posledic nelojalne trgovinske prakse.
Slovenija se bo zavzemala za uspešno obravnavo zakonodajnega predloga Uredbe Sveta o uporabi sheme splošnih
tarifnih preferencialov – drugi cikel sheme GSP za obdobje
2009–2011, v skladu z desetletnimi smernicami, ki izboljšujejo pogoje dostopa na trg EU za blago s poreklom iz držav v
razvoju.
V letu 2007 se bodo nadaljevala usklajevanja za sprejem Uredbe Sveta, ki bi nadomestila Uredbo Sveta (ES) št.
1334/2000 z dne 22. junija 2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo. Izpopolnjen sistem nadzora naj bi okrepil obstoječ nadzor izvoza,
nadzor pa razširil tudi nad tranzit ter »transhipment«, ter s tem
še v večji meri pripomogel k zmanjšanju tveganja širjenja orožja
za množično uničevanje, obenem pa pospeševal trgovino in
konkurenčnost evropskih podjetij na tem področju.
Slovenija bo še naprej aktivno sodelovala in si prizadevala za dopolnjevanje in oblikovanje pravil, ki bodo zagotovila
pravilno uporabo uradno podprtih izvoznih kreditov, harmonizacijo nacionalnih sistemov ter vzpodbujala konkurenco med
izvozniki, ki temelji na kakovosti proizvodov in storitev in ne na
ugodnejših pogojih uradno podprtih izvoznih kreditov.
Posebna pozornost bo namenjena bilateralnemu in regionalnemu gospodarskemu sodelovanju ter pogajanjem za
sporazume o prosti trgovini s številnimi pomembnimi partnerji
v Aziji in Latinski Ameriki, pa tudi napredku pri pogajanjih
za sporazume z glavnimi strateškimi partnerji kot so države
Zahodnega Balkana, Rusija, Ukrajina in Kitajska. Konec leta
2007 naj bi se predvidoma tudi zaključila pogajanja za sklenitev sporazumov o gospodarskih partnerstvih, ki bodo temelj
regionalnega povezovanja držav Afrike, Karibov in Pacifika in
njihovega razvoja.
Prav tako si bo Slovenija prizadevala za čim večjo skladnost sodelovanja z mednarodnimi organizacijami (OZN, STO,
OECD …). V okviru tega so visoko na prioritetni listi prizadevanja Slovenije, da bi postala članica OECD ter delovnih teles
OECD, kjer ima Slovenija še poseben gospodarski interes.
Razvojna pomoč
Evropska unija skupaj z bilateralno pomočjo držav članic
zagotavlja približno polovico vse svetovne uradne razvojne
pomoči (ODA), ki jo mednarodna skupnost namenja državam v
razvoju. Glavni cilj politike je zmanjševanje in postopna odprava revščine. Državam pomaga v boju proti revščini, prizadeva
si za razvoj demokracije, človekove pravice ter njihov gospo-
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darski in socialni napredek. V letu 2007 si bo EU kot največja
donatorka razvojne pomoči preko proračunskih sredstev EU,
sredstev Evropskega razvojnega sklada (EDF – European
Development Fund) in bilateralnih programov držav članic prizadevala povečati politično vlogo na področju zagotavljanja
uradne razvojne pomoči ter pozornost namenila kvaliteti in
posledično učinkovitosti razvojne pomoči EU.
V okviru prizadevanj EU za uresničevanje razvojnih ciljev
tisočletja, sprejetih dokumentov v okviru EU in OZN ter prioritet,
določenih v 18-mesečnem programu nemškega, portugalskega
in slovenskega predsedovanja EU, bodo aktivnosti na področju
razvojne pomoči osredotočene na:
– izboljšanje učinkovitosti razvojne pomoči v skladu z
Evropskim konsenzom o razvoju,
– harmonizacijo in koordinacijo aktivnosti razvojne pomoči EU in držav članic v okviru Pariške deklaracije,
– izpolnjevanje monterreyskih in barcelonskih zavez ter
razvojnih ciljev tisočletja o povišanju sredstev za uradno razvojno pomoč in
– izboljšanje koherentnosti razvojnih politik in integracije
držav Afrike, Karibov in Pacifika (AKP) v globalno ekonomijo,
vključno z zaključkom pogajanj o Evropskih partnerskih sporazumih.
Na zasedanju Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose oktobra 2006 so se države članice zavezale, da bodo v okviru iniciative »pomoč za trgovino« (ang. Aid for Trade) kolektivno
zagotovile pomoč v višini dveh milijard evrov letno do leta 2010.
Zato bo v letu 2007 poudarek tudi na zagotavljanju »pomoči za
trgovino«, izoblikovana naj bi bila tudi konkretna in operativna
strategija za to obliko pomoči. Poleg tega se februarja 2007
pričakuje poročilo Evropske Komisije o nadaljnjih ukrepih operacionalizacije pobude o komplementarnosti in delitvi dela. Poudarek bo tudi na temi »dobro vladanje«, končani naj bi bili tudi
t.i. »strateški dokumenti« za države Afrike, Karibov in Pacifika.
Do konca 2007 morajo države članice EU končati ratifikacijske
postopke za 10. polnjenje EDF.
Slovenija bo v letu 2007 v luči predsedovanja v letu 2008
aktivno sodelovala pri oblikovanju razvojnih politik na ravni EU.
Pri tem bo zagotavljala usklajenost prioritet znotraj organov EU
s svojimi zunanjepolitičnimi interesi.
Slovenija bo večino svojih finančnih sredstev za razvojno pomoč namenila preko mednarodnih organizacij, del pa
tudi preko proračuna EU. Bilateralno razvojno sodelovanje
Slovenije bo tudi v letu 2007 usmerjeno predvsem na države
Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope in Zakavkazja.
Št. 008-05/04-1/11
Ljubljana, dne 27. marca 2007
EPA 1264-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Eva GREIN, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Trebnjem.
Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1566.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Tanja VOGLAR, na sodniško mesto okrožne sodnice na
Okrožnem sodišču v Krškem.
Št. 700-04/90-15/15
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1567.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Barbara GOMILAR, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Radovljici.
Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1569.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1571.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1570.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Mojca CIGALE, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Alenka GABROVŠEK PREŠEREN, na sodniško mesto
okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
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V sodniško funkcijo se izvoli:
Daniela KNEZ, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jasna LEVC URŠIČ, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Škofji Loki.
Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
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o izvolitvi v sodniško funkcijo

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel
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1572.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Nina BOGATAJ, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija ŠIFRER, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Nataša ZAVRTANIK, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1576.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
1574.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

V sodniško funkcijo se izvoli:
Barbara ZUPANČIČ KOČAR, na sodniško mesto okrajne
sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Eleonora BAŠ, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1575.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

1577.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Karmen ŠPRINGER, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1578.

Št.

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

4199

V sodniško funkcijo se izvoli:
Ester PRAJS, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Daša SIKOŠEK, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV

Stran

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

31 / 6. 4. 2007 /

1581.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
1579.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

V sodniško funkcijo se izvoli:
Ivanka POTOKAR, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Dragica PRISTAVEC, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1582.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Mojca HRIBAR, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.

1580.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Stran

4200 /
1583.

Št.

31 / 6. 4. 2007

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Alja KRATOVAC - PROKOPOVIČ, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Barbka KEJŽAR VERČIČ, na sodniško mesto okrajne
sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1586.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
1584.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

V sodniško funkcijo se izvoli:
Tomaž LAPORNIK, na sodniško mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Barbara JAN BUFON, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1587.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Mojca LENDVAJ BRECELJ, na sodniško mesto okrajne
sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

1585.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1588.

Št.

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

4201

V sodniško funkcijo se izvoli:
Katarina NOVŠAK KAPLAN, na sodniško mesto okrajne
sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Helena MIKLAVČIČ, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV

Stran

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

31 / 6. 4. 2007 /

1591.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
1589.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

V sodniško funkcijo se izvoli:
Tadeja OŠTIR, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Polona MLAKAR ADAM, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1592.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Mojca MLAKAR, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.

1590.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Stran

4202 /
1593.

Št.

31 / 6. 4. 2007

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Irena GORJAN, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Barbara KLAJNŠEK, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1596.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
1594.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Laura - Delphina SENICA, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Tatjana HOFBAUER, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1595.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

1597.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Marko ČEŠNOVAR, na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1598.

Št.

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

4203

V sodniško funkcijo se izvoli:
Simona VINKOVIČ ŠKALIČ, na sodniško mesto okrajne
sodnice na Okrajnem sodišču v Murski Soboti.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Tanja PETEK, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Celju.
Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV

Stran

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

31 / 6. 4. 2007 /

1601.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
1599.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

V sodniško funkcijo se izvoli:
Sonja HORVAT KUSTEC, na sodniško mesto okrajne
sodnice na Okrajnem sodišču v Murski Soboti.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Jožef KRIŽANKO, na sodniško mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Murski Soboti.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1602.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Bojan BOČKOREC, na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Lendavi.

1600.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Sonja KRAJNC, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Katja ARNUŠ, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1606.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
1604.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jaka KRANJČEVIČ, na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Denis HERIČ, na sodniško mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Mariboru.

1607.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1344-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1605.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in
60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. marca 2007 sprejel

Sklep o imenovanju člana Programskega
sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste
alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o
Radioteleviziji Slovenija

Na podlagi šeste alinee šestega odstavka 17. člena v
zvezi s četrtim odstavkom 18. člena Zakona o Radioteleviziji
Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) ter 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel
naslednji

SKLEP
o imenovanju člana Programskega sveta RTV
Slovenija – na podlagi šeste alinee šestega
odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji
Slovenija
Za člana Programskega sveta RTV Slovenija se na podlagi šeste alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) imenuje
dr. Boris VEZJAK,

Uradni list Republike Slovenije
za čas do izteka mandatnega obdobja Programskega
sveta RTV Slovenija, konstituiranega v letu 2006.

Št.

1608.

Sklep o soglasju k imenovanju generalnega
direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o soglasju k imenovanju generalnega direktorja
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k imenovanju:
Sama FAKINA, dr. med., za generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Št. 001-04/91-3/2
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1343-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1609.

Sklep o razrešitvi in imenovanju člana
Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije

Na podlagi 7. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93, 1/96 in
23/96 – popravek) ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 sprejel

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega
odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
V Nadzornem odboru Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije:
se razreši:
Tomaž ŠINIGOJ dolžnosti člana;
ter se imenuje:
Anton ILC za člana.

Stran
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Št. 412-01/93-9/4
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1345-IV

Št. 010-01/90-5/2
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1309-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1610.

Odredba za parlamentarno preiskavo za
ugotovitev politične odgovornosti nosilcev
javnih funkcij v zvezi s pripravo in izvedbo
pogodbe o nakupu pehotnih bojnih oklepnih
vozil

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04) ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03) je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 30. marca 2007

ODREDIL
parlamentarno preiskavo za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri
pripravi in izvedbi pogodbe o nakupu pehotnih bojnih
oklepnih vozil – srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 zaradi suma, da je posel politično dogovorjen, voden netransparentno in da je negospodaren, ter zaradi suma
o prisotnosti klientelizma in korupcije, in za ugotovitev
suma o neposredni ali posredni povezavi med sedanjimi
in nekdanjimi akterji ter nosilci javnih funkcij z orožjem v
obdobju 1991 do 1993.
Namen parlamentarne preiskave je:
– ugotoviti, ali je bilo izvajanje nadzora Državnega zbora
RS nad Ministrstvom za obrambo RS in Slovensko vojsko zavestno zavlačevano in oteženo,
– pojasnitev, ali je bil tako razpis kot podpis pogodbe za
nakup pehotnih bojnih oklepnih vozil – srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 – izveden skladno s predpisi in usmeritvami, ki
jih je sprejel bodisi Državni zbor RS bodisi Vlada RS,
– pojasnitev in razjasnitev pogojev in okoliščin postopka
oddaje naročila zaupne narave, izbora ponudb, pogajanj o nakupu in podpisa pogodbe o nakupu srednjih oklepnih kolesnih
vozil 8x8,
– ugotoviti, zakaj in kako je bil nakup izveden preko posrednika,
– ugotoviti, kakšni interesi in kakšne povezave oz. povezani posli so v ozadju nakupa,
– v zvezi z nakupom ugotoviti posredne in neposredne
povezave med fizičnimi in pravnimi osebami ter nosilci javnih
funkcij, ki so vpleteni tako v prodajo kot tudi proizvodnjo srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8,
– ugotoviti stopnjo vpletenosti posameznih nosilcev javnih
funkcij z njihovim političnim vplivom na izbor ponudb, pogajanj
o nakupu in podpisano pogodbo,
– ugotoviti, ali so bili nakupi opravljeni netransparentno in
negospodarno, predvsem v korist posrednika in z njim povezanih oseb ter v škodo javnega interesa oziroma države,
– ugotoviti stopnjo politične odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij,
– ugotoviti neposredno ali posredno povezavo med sedanjimi in nekdanjimi akterji v trgovini z orožjem ter nosilci javnih funkcij, saj se v konkretnem primeru nakupa srednjih oklepnih kolesnih
vozil 8x8 pojavljajo tudi osebe, ki so bile posredno ali neposredno
povezane s trgovino z orožjem v obdobju 1991 do 1993.
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Obseg parlamentarne preiskave je:
– usklajenost tako razpisa kot tudi sklenjene pogodbe z
vsemi prilogami o nakupu srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8
z veljavno zakonodajo, dokumenti o splošnem dolgoročnem
programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske, obrambnih
programih Republike Slovenije, cilji zveze NATO za Slovenijo,
študijami, načrti, sklepi in ostalimi dokumenti ter odločitvami
Ministrstva za obrambo in Generalštaba Slovenske vojske, ki
so predstavljali podlago za nakup pehotnih bojnih vozil – srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 ter smernicami Vlade RS za
protidobave v primeru nakupa orožja;
– postopek priprave in oddaje naročila zaupne narave za
njihov nakup, izbor ponudb, pogajanja in na tej podlagi sklenjeno pogodbo z vsemi prilogami o nakupu srednjih oklepnih
kolesnih vozil 8x8 z dne 19. decembra 2006;
– aktivnosti in posredne ter neposredne povezave med
fizičnimi in pravnimi osebami ter nosilci javnih funkcij, ki so
sodelovale pri nakupu oziroma razpisu, izboru najboljšega
ponudnika, v pogajanjih in podpisu pogodbe ter pri vzpostavitvi
proizvodnje srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 (aktivnosti za
izbor posrednika itd.);
– posredne ali neposredne povezave sedanjih ali bivših
zaposlenih na Ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski ter
nosilcev javnih funkcij in z njimi povezanih fizičnih in pravnih
oseb v trgovanje z orožjem v obdobju 1991 do 1993 in pri zadnjem nakupu srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 (iste osebe
se pojavljajo tako v sedanjih kot v preteklih orožarskih poslih);
– z nakupom bojnih oklepnih vozil – srednjih oklepnih
kolesnih vozil 8x8 povezane protidobave blaga ali storitve,
proizvedene v Republiki Sloveniji,
– z nakupom oziroma proizvodnjo srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 povezano odpiranje novih neposrednih in posrednih delovnih mest.
Št. 020-02/93-38/28
Ljubljana, dne 30. marca 2007
EPA 1331-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Uradni list Republike Slovenije
energije (Uradni list RS, št. 114/04 in 52/06) se za 18. členom
doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18. a člen
Udeleženec trga z električno energijo, ki ima z organizatorjem trga podpisano bilančno pogodbo, je dolžan s sistemskim operaterjem skleniti pogodbo o izpolnjevanju tehničnih
pogojev obratovanja bilančne skupine za namene izvajanja
fizične izravnave električne energije bilančne skupine.
Standardno vsebino pogodbe iz prejšnjega odstavka določi sistemski operater v sistemskih obratovalnih navodilih.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00713-12/2007/5
Ljubljana, dne 22. marca 2007
EVA 2007-2111-0003
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

1612.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem
času in obveznih počitkih mobilnih delavcev
ter o zapisovalni opremi

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena in četrtega odstavka 34. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih
mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadzoru
izvajanja predpisov o delovnem času
in obveznih počitkih mobilnih delavcev
ter o zapisovalni opremi

UREDBO
o spremembah Uredbe o načinu izvajanja
gospodarske javne službe dejavnost
sistemskega operaterja prenosnega omrežja
električne energije

1. člen
V Uredbi o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času
in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi (Uradni list RS, št. 34/06) se 1. člen spremeni tako, da se
glasi:
»Ta uredba v skladu z Direktivo 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih
pogojih za izvajanje Uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS)
št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v
cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS
(UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 35), v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2006/22/ES, določa obseg in strukturo nadzora, način
priprave programa nadzora, način izvajanja pooblastil, sestavine nadzora na cesti in v prostorih prevoznikov, vsebino in način
opravljanja nadzora nad delovnim časom, odmori in počitki
oseb, ki opravljajo mobilno dejavnost, za katere veljata Uredba
561/2006/ES in Uredba 3821/85/EGS ali AETR, če se uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES,
in opravljanje nadzora nad delom pooblaščenih delavnic ter
zbiranje in pošiljanje statističnih podatkov o opravljenih nadzorih in obrazcev v zvezi z nadzorom in poročilom.«.

1. člen
V Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne

2. člen
V prvem odstavku 3. člena se oznaka »3820/85/EGS«
nadomesti z oznako »561/2006/ES«.

VLADA
1611.

Uredba o spremembah Uredbe o načinu
izvajanja gospodarske javne službe dejavnost
sistemskega operaterja prenosnega omrežja
električne energije

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 in 9/07 – popr.) in drugega odstavka 3. člena ter
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) izdaja Vlada
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prometni inšpektorat organizira preverjanje tako,
da se od 1. maja 2006 preveri en odstotek delovnih dni
voznikov vozil, za katere veljata Uredba 561/2006/ES in
Uredba 3821/85/EGS ali AETR, ter se najmanj 15 odstotkov
skupnega števila preverjenih delovnih dni preveri na cesti
in najmanj 30 odstotkov v prostorih podjetij. Odstotek glede
obveznosti preverjanja delovnih dni voznikov vozil, za katere veljata Uredba 561/2006/ES in Uredba 3821/85/EGS
ali AETR, se zviša na najmanj dva odstotka po 1. januarju
2008 in na najmanj tri odstotke po 1. januarju 2010 ter se
od 1. januarja 2008 najmanj 30 odstotkov skupnega števila
preverjenih delovnih dni preveri na cesti in najmanj 50 odstotkov v prostorih podjetij.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Število preverjenih voznikov na cesti, število preverjanj v prostorih podjetij, število preverjenih delovnih dni in
število in vrsta prijavljenih kršitev z navedbo, ali je šlo pri tem
za prevoz potnikov ali blaga, se vključijo v informacije, predložene Komisiji v skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe
561/2006/ES.«.
3. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Cestna preverjanja vključujejo sestavine, navedene
v prilogi I (del A) k Direktivi 2006/22/ES.«.
V tretjem odstavku se oznaka »3820/85/EGS« nadomesti
z oznako »561/2006/ES«.
Četrti odstavek se črta.
4. člen
V drugem odstavku 7. člena se oznaka »3820/85/EGS«
nadomesti z oznako »561/2006/ES«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Preverjanja v prostorih podjetij vključujejo sestavine,
navedene v prilogi I k Direktivi 2006/22/ES.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nov četrti in peti odstavek,
ki se glasita:
»(4) Podjetja, odgovorna za voznike, hranijo zapise, poročila o rezultatih in druge pomembne podatke o pri njih izvedenih
pregledih in o preverjanjih njihovih voznikov na cesti, ki so jim
jih predali nadzorni organi.
(5) V okviru preverjanj v prostorih podjetja se upoštevajo
vsi podatki in dokumenti iz prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
5. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzorni organi posredujejo prometnemu inšpektoratu za preteklo leto statistične podatke o opravljenih nadzorih,
kot so določeni na obrazcu iz prvega odstavka 35. člena zakona, in statistične podatke iz drugega odstavka 10.a člena te
uredbe, najkasneje do 15. februarja.«.
V drugem in tretjem odstavku se oznaka »93/172/EGS«
nadomesti z oznako »93/173/EGS«.
6. člen
Za 10. členom se doda novi 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(statistični podatki)
(1) Nadzorni organi zbirajo statistične podatke o preverjanjih na podlagi podatkov obrazca, določenega z Odločbo Komisije 93/173/EGS ali drugo odločbo, ki to odločbo nadomesti
ali spremeni.
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(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se zbirajo še
naslednji podatki o opravljenih preverjanjih:
– za cestne preglede: glede na vrsto ceste (avtocesta,
magistralna cesta ali druga javna cesta), državo registracije
pregledanega vozila in vrsto tahografa (analogni ali digitalni);
– za preverjanja v prostorih podjetij: glede na vrsto prevozne dejavnosti (ali je dejavnost mednarodna ali domača,
potniška ali tovorna, za svoj račun ali za najem in plačilo),
velikost voznega parka podjetja in vrsto tahografa (analogni
ali digitalni).«.
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 1600 do 3300 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izda
certifikat v nasprotju z drugim odstavkom 9. člena te uredbe.
(2) Z globo od 300 do 600 eurov se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika
posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 800 eurov se kaznuje za prekršek
tehnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
8. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 1600 do 3300 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ne obvesti prometnega inšpektorata o neizvedljivosti prenosa
ali izpisa podatkov v skladu z drugim odstavkom 9. člena te
uredbe.
(2) Z globo od 300 do 600 eurov se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika
posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 800 eurov se kaznuje za prekršek
tehnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
9. člen
Za 12. členom se doda 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
(oprema)
Nadzorni organi iz prvega odstavka 32. člena zakona
zagotovijo, da imajo za opravljanje nalog iz 4. in 7. člena te
uredbe ustrezno standardno opremo v skladu s prilogo II k
Direktivi 2006/22/ES.«.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00721-5/2007/5
Ljubljana, dne 22. marca 2007
EVA 2007-2411-0006
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Pravilnik o ukrepih in postopkih za
preprečevanje vnosa, širjenja in za zatiranje
krompirjeve rjave gnilobe

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena, petega odstavka
10. člena, tretjega odstavka 12. člena in 73. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – Zdru-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa,
širjenja in za zatiranje krompirjeve rjave gnilobe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 98/57/ES z dne
20. julija 1998 o obvladovanju bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (UL L št. 235 z dne 21. 8. 1998,
str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2006/63/ES z
dne 14. julija 2006 o spremembi prilog II do VII k Direktivi Sveta
98/57/ES o obvladovanju bakterije Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. (UL L št. 206 z dne 27. 7. 2006, str. 36)
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/57/ES) določa posebni
nadzor in laboratorijsko testiranje za ugotavljanje navzočnosti
in razširjenosti krompirjeve rjave gnilobe Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., prej znani kot Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (v nadaljnjem besedilu: organizem),
fitosanitarne postopke in ukrepe za preprečitev pojavljanja in
širjenja ter za obvladovanje organizma, naloge in pooblastila
ter obveščanje in poročanje.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
1. domnevna navzočnost organizma ali domnevna
okužba je stanje, ko navzočnost organizma ali okužba uradno
ni niti potrjena niti ovržena, temveč je še v postopku ugotavljanja;
2. ugotovljena navzočnost organizma ali ugotovljena
okužba je stanje, ko je navzočnost organizma ali okužba
uradno potrjena;
3. verjetna navzočnost organizma ali verjetna okužba
je stanje, ko se kljub morebitnim negativnim rezultatom testiranj
šteje, da je organizem verjetno navzoč ali da je podana verjetna
okužba zaradi bioloških (klonske sorodnosti) ali tehnoloških
povezav (mehanski stiki) z gostiteljskimi rastlinami ali vodo, kjer
je bila ugotovljena navzočnost organizma ali okužba;
4. razmejeno območje je posebno nadzorovano območje, na katerem se določita obsega ugotovljene in verjetne
navzočnosti organizma ali okužbe;
5. posestvo so zemljišča, objekti in prevozna sredstva, ki
jih obdeluje oziroma uporablja isti pridelovalec;
6. pošiljka je količina gomoljev ali rastlin krompirja oziroma paradižnika, ki se prevaža oziroma je bila ali bo odpremljena, in jo spremlja en dokument; pošiljko sestavlja ena ali
več partij;
7. partija je količina gomoljev ali rastlin krompirja oziroma
paradižnika, ki se jih da identificirati s homogenostjo njihove
sestave in izvora;
8. rastno leto je obdobje 12 mesecev, ki se prične, ko
klimatski dejavniki na območju omogočajo začetek pridelave
krompirja;
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9. sezona pridelovanja krompirja je obdobje od sajenja
do spravila krompirja;
10. sistematična raziskava je uradni postopek ugotavljanja zdravstvenega stanja rastlin, ki se izvaja v določenem
časovnem obdobju z namenom, da se določijo značilnosti
populacije organizma ali vrsta organizma, ki je navzoča na
posameznem območju.
II. POSEBNI NADZOR IN LABORATORIJSKO TESTIRANJE
3. člen
(sistematična raziskava)
(1) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava) zagotavlja izvajanje posebnega nadzora s sistematično raziskavo, da ugotovi navzočnost organizma
ter kraj in obseg njegove razširjenosti, preprečuje pojav in širjenje organizma ter zagotavlja njegovo obvladovanje z namenom
izkoreninjenja. Program posebnega nadzora določi uprava v
skladu s pravilnikom, ki ureja izvajanje uradnih sistematičnih
raziskav na posebno nadzorovanih območjih.
(2) Sistematične raziskave se vsako leto izvedejo predvsem pri pridelavi, predelavi in prometu z glavnimi gostiteljskimi rastlinami iz 1. točke Priloge 1, ki je sestavni del tega
pravilnika.
(3) Da bi določili druge možne vire okužbe, ki ogrožajo
pridelavo glavnih gostiteljskih rastlin, se ocenjuje nevarnost
in izvaja ciljane sistematične raziskave, razen če se je med
ocenjevanjem pokazalo, da ni nevarnosti širjenja organizma
na območjih pridelave glavnih gostiteljskih rastlin. Te raziskave
se opravljajo:
a) na drugih gostiteljskih rastlinah, vključno s samoniklimi
gostiteljskimi rastlinami iz družine razhudnikov,
b) v površinskih vodah, ki se uporabljajo za namakanje ali
škropljenje glavnih gostiteljskih rastlin,
c) v tekočih odpadkih, ki nastajajo ob industrijski predelavi
ali v prostorih za pakiranje glavnih gostiteljskih rastlin in se
uporabljajo za namakanje ali škropljenje glavnih gostiteljskih
rastlin.
(4) V okviru sistematične raziskave izvajajo uradne preglede poleg uprave in fitosanitarnih inšpektorjev tudi nosilci
javnih pooblastil na področju zdravstvenega varstva rastlin, ki
smejo v okviru izvajanja posebnega nadzora opravljati vizualne
preglede in jemati vzorce. V spremljanje organizma lahko uprava vključi tudi druge organe, organizacije in službe, ki delujejo
na področju kmetijstva, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: zakon).
(5) V programu posebnega nadzora iz prvega odstavka
tega člena se na podlagi znanstvenih in statističnih načel,
biologije organizma in načina pridelave glavnih in drugih gostiteljskih rastlin na posameznem območju določijo podrobnosti
glede vizualnih pregledov ter število, izvor, način in čas odvzema vzorcev. Obseg ciljane sistematične raziskave se določi
v skladu z ugotovljeno nevarnostjo. Raziskava lahko obsega
tudi preglede rastnega substrata, zemlje in trdnih odpadkov pri
industrijski predelavi ali prostorov za pakiranje ali drugih mest,
kjer bi se ta organizem lahko pojavil.
4. člen
(vizualni pregledi in jemanje vzorcev)
Izvajalci sistematične raziskave iz prejšnjega člena ugotavljajo in spremljajo organizem na naslednji način:
a) glavne gostiteljske rastline se pregledajo v skladu z
2. točko Priloge 1 tega pravilnika;
b) druge gostiteljske rastline in voda, vključno s tekočimi
odpadki, se pregledajo v skladu z ustreznimi metodami, ki jih
odobri uprava in, kadar je ustrezno, se odvzame vzorce za
uradno testiranje;
c) ostali material se pregleda v skladu z ustreznimi metodami, ki jih odobri uprava.
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5. člen
(laboratorijsko testiranje)
(1) Laboratorij z javnim pooblastilom po zakonu (v nadaljnjem besedilu: pooblaščen laboratorij) na prejetih vzorcih
opravi testiranje z namenom potrditve ali ovržbe domnevne
navzočnosti organizma v skladu s tem členom (v nadaljnjem
besedilu: uradno testiranje).
(2) Pri uradnem testiranju glavnih gostiteljskih rastlin se
uporabi diagnostična metoda iz Priloge II Direktive 98/57/ES, ki
je dostopna pri upravi in na njeni spletni strani (v nadaljnjem besedilu: uradna diagnostična metoda). Pooblaščen laboratorij pri
testiranju upošteva pogoje glede shranjevanja uporabljenega
materiala iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Za vse
ostale vzorce lahko pooblaščen laboratorij uporabi katerokoli
drugo uradno metodo, ki jo odobri uprava.
III. POSTOPKI IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE
ORGANIZMA
6. člen
(domnevna in ugotovljena navzočnost organizma)
(1) Domnevna navzočnost organizma je podana:
– če se ob vizualnem pregledu odkrijejo bolezenska znamenja, ki bi jih lahko povzročil organizem, in so rezultati prvih
hitrih presejalnih testov odvzetih vzorcev po uradni diagnostični
metodi pozitivni, ali
– če so rezultati prvih hitrih presejalnih testov na latentno
okužbo po uradni diagnostični metodi pozitivni.
(2) Ugotovljena navzočnost organizma je podana, če je
bila navzočnost ugotovljena z uporabo diagnostičnih metod iz
prejšnjega člena.
7. člen
(postopek do zaključka uradnega testiranja)
(1) V primeru domnevne navzočnosti organizma fitosanitarni inšpektor do zaključka uradnega testiranja:
a) prepove premeščanje rastlin in gomoljev iz vseh posevkov, partij ali pošiljk, iz katerih so bili odvzeti vzorci; izjemoma
se ti lahko premeščajo pod njegovim nadzorom, če je ugotovljeno, da ni nobene nevarnosti za širjenje organizma;
b) izsledi izvor domnevne navzočnosti organizma;
c) odredi dodatne ukrepe za preprečevanje širjenja organizma, ki jih določi na podlagi ocenjene stopnje nevarnosti
organizma, predvsem v povezavi s pridelavo glavnih gostiteljskih rastlin in premeščanjem še nevzorčenih partij semenskega
krompirja, pridelanih na mestu pridelave, kjer so bili odvzeti
vzorci iz točke a) tega odstavka.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v primeru, ko je bila domnevna navzočnost organizma ugotovljena
v eni izmed držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu:
države članice) in obstaja nevarnost prenosa okužbe na glavne
gostiteljske rastline ali površinske vode v Republiki Sloveniji.
V tem primeru se na podlagi podatkov, ki jih je sporočila ta
država članica, izvede varnostne ukrepe iz točke c) prejšnjega
odstavka in, kadar je ustrezno, nadaljnje ukrepe v skladu s tem
pravilnikom.
8. člen
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običajen način in v obliki javnega naznanila na oglasni deski
zadevne občine.
(2) Za glavne gostiteljske rastline se:
a) izvede postopke za določitev obsega in primarnega
vira okužbe v skladu s Prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika, z nadaljnjim testiranjem najmanj vseh zalog klonsko
sorodnega semenskega krompirja, pri čemer se uporabi uradno
testiranje;
b) določi obseg ugotovljene okužbe: za okužene se določijo glavne gostiteljske rastline, pošiljka oziroma partija, od
katere je bil odvzet vzorec, ter stroji, prevozna sredstva, skladišča ali njihove enote in katerikoli drugi predmeti, vključno s
pakirnim materialom, ki so bili v stiku z glavnimi gostiteljskimi
rastlinami, iz katerih je bil odvzet vzorec; če je ustrezno, se za
okužene določijo tudi njive, zavarovani prostori in zemljišča,
kjer so bile pridelane glavne gostiteljske rastline, od katerih
je bil odvzet vzorec; če so bili vzorci odvzeti v času rasti, se
za okužene določijo njive, zavarovani prostori in zemljišča, od
koder so bili odvzeti vzorci;
c) določi obseg verjetne okužbe v skladu s 1. točko Priloge 4,
ki je sestavni del tega pravilnika, pri čemer se upošteva možnost
okužb preko dotikov pred spravilom pridelka in po njem, v času
pridelave, namakanja ali škropljenja ali zaradi klonske sorodnosti
s pridelkom, kjer je bila ugotovljena okužba;
d) določi razmejeno območje: območje se razmeji na
podlagi obsega ugotovljene in verjetne okužbe iz točk b) in c)
tega odstavka, ob upoštevanju dejavnikov možnega širjenja
organizma iz 2.a) točke Priloge 4 tega pravilnika.
(3) Za druge gostiteljske rastline se, ko je pridelava glavnih gostiteljskih rastlin ugotovljena kot nevarna za širjenje
organizma:
a) izvede postopke v skladu s točko a) prejšnjega odstavka;
b) določi obseg ugotovljene okužbe: za okužene se določijo gostiteljske rastline, iz katerih je bil odvzet vzorec;
c) določi obseg verjetne okužbe in razmeji območje v
skladu s točkama c) in d) prejšnjega odstavka oziroma glede
na pridelavo glavnih gostiteljskih rastlin.
(4) Za površinske vode, vključno s tekočimi odpadki, ki
nastajajo pri industrijski predelavi ali v prostorih za pakiranje,
kjer se vrši manipulacija z glavnimi gostiteljskimi rastlinami,
in z njimi povezane samonikle gostiteljske rastline iz družine
razhudnikov, ko obstaja pri pridelavi glavnih gostiteljskih rastlin
nevarnost okužbe zaradi namakanja, škropljenja ali poplavljanja površinskih voda, se:
a) izvede postopke za določitev obsega ugotovljene okužbe, vključno z uradnimi pregledi vzorcev površinskih voda v
ustreznih časovnih presledkih in, če so navzoče, samoniklih
gostiteljskih rastlin iz družine razhudnikov;
b) določi obseg ugotovljene okužbe: na podlagi ugotovitev
iz točke a) tega odstavka se v ustreznem obsegu za okužene
določijo površinske vode, iz katerih so bili odvzeti vzorci;
c) določi obseg verjetne okužbe in razmeji območje na
podlagi določitve obsega ugotovljene okužbe iz točke b) tega
odstavka, ob upoštevanju dejavnikov možnega širjenja organizma iz 1. in 2.b) točke Priloge 4 tega pravilnika.
(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi v primeru, da je
bila navzočnost organizma ugotovljena v eni izmed držav članic
in obstaja nevarnost prenosa okužbe v Republiko Slovenijo. V
tem primeru se vsi postopki iz tega člena izvedejo na podlagi
podatkov, ki jih je sporočila ta država članica.

(postopek pri ugotovljeni navzočnosti organizma)

9. člen

(1) V primeru ugotovljene navzočnosti organizma se ob
upoštevanju znanstvenih načel, biologije organizma in posebnih pridelovalnih, predelovalnih in tržnih razmer izvedejo postopki v skladu s tem členom za glavne in druge gostiteljske
rastline ter površinske vode in z njimi povezane samonikle
gostiteljske rastline. Postopke izvede fitosanitarni inšpektor,
razen razmejitve območij, ki jih določi uprava z odločbo. Razmejitev območij se objavi na spletni strani uprave, na krajevno

(ukrepi za okužene glavne gostiteljske rastline)
(1) Fitosanitarni inšpektor odredi za glavne gostiteljske
rastline, ki so bile ugotovljene kot okužene, naslednje ukrepe:
a) prepoved sajenja in
b) uničenje ali drugačno odstranitev pod njegovim nadzorom, ki se opravi na enega izmed načinov iz 1. točke Priloge 5,
ki je sestavni del tega pravilnika, če ne predstavlja prepoznavne nevarnosti za širjenje organizma.
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(2) Odpadki, povezani z ravnanjem, odlaganjem in obdelavo okuženih partij in drugi odpadki, povezani in nastali z
ukrepi iz prejšnjega odstavka, se lahko odlagajo le v skladu s
Prilogo 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen
(ukrepi za verjetno okužene glavne gostiteljske rastline)
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14. člen
(posedovanje organizma)
Prepovedano je posedovanje organizma ali kakršnokoli
ravnanje z njim.
15. člen
(izjeme za znanstvene namene)

(1) Za verjetno okužene glavne gostiteljske rastline, pridelane na verjetno okuženih zemljiščih, vključno s tistimi glavnimi
gostiteljskimi rastlinami, za katere je bila ugotovljena nevarnost
okužbe, fitosanitarni inšpektor odredi naslednje ukrepe:
a) prepoved sajenja in
b) ustrezno uporabo ali odstranitev pod njegovim nadzorom, ki se opravi na enega izmed načinov iz 2. točke Priloge 5
tega pravilnika, če ne predstavlja prepoznavne nevarnosti za
širjenje organizma.
(2) V primeru, da ukrepi iz točke b) prejšnjega odstavka
vplivajo tudi na druge države članice, uprava o tem obvesti pristojne uradne organe teh držav članic in od njih pridobi uradno
izjavo, da so predhodno odobrili postopke za odstranjevanje
odpadkov pri pakiranju ali predelavi krompirja.
(3) Če se ukrepi drugih držav članic nanašajo tudi na
Republiko Slovenijo, poda uradno izjavo iz prejšnjega odstavka
uprava.

Uprava lahko dovoli odstopanje od ukrepov iz 9., 10.,
11. in 12. člena ter odstopanja od 14. člena tega pravilnika za
raziskovalne ali znanstvene namene in žlahtniteljsko delo, pod
pogojem, da so odstopanja v skladu z zakonom in pravilnikom,
ki ureja uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov,
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za
poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri
žlahtnjenju rastlin.

11. člen

17. člen

(ukrepi za stroje in opremo)
Za stroje, vozila, skladišča ali njihove dele in druge predmete, vključno s pakirnim materialom, ki so bili ugotovljeni kot
okuženi ali kot verjetno okuženi, fitosanitarni inšpektor odredi
naslednje ukrepe, ki se izvedejo pod njegovim nadzorom:
a) uničenje ali
b) čiščenje in, kadar je ustrezno, razkuževanje, ki se
opravi z uporabo ustreznih metod, katere ne predstavljajo prepoznavne nevarnosti za širjenje organizma. Po razkuževanju
ti predmeti ne veljajo več za okužene.
12. člen
(ukrepi v razmejenem območju)
Ne glede na ukrepe iz 9., 10. in 11. člena tega pravilnika fitosanitarni inšpektor v razmejenem območju iz točke d)
drugega odstavka in točke c) četrtega odstavka 8. člena tega
pravilnika odredi in nadzoruje izvajanje ukrepov na mestih pridelave, ki so bila ugotovljena kot okužena, v skladu s 3. točko
Priloge 5 in drugih ukrepov v skladu s 4. točko Priloge 5 tega
pravilnika.
13. člen
(zahteve za semenski krompir)
(1) Semenski krompir mora izpolnjevati vse predpisane
fitosanitarne zahteve in izvirati neposredno iz materiala, pridobljenega v okviru uradnega potrjevanja in za katerega je bilo
z uradnim testiranjem ob uporabi uradne diagnostične metode
ugotovljeno, da ni okužen z organizmom.
(2) Kadar je bila navzočnost organizma ugotovljena pri
pridelavi semenskega krompirja, se uradno testiranje opravi:
– s testiranjem začetnih oziroma zgodnejših množitev,
vključno z izvori klonske selekcije in sistematičnim testiranjem
klonov osnovnega semenskega krompirja, ali
– v primerih, ko ni klonske sorodnosti, s testiranjem vseh
klonov osnovnega semenskega krompirja ali zgodnejših množitev vključno z izvori klonske selekcije.
(3) V vseh drugih primerih se uradno testiranje opravi na
vsaki rastlini izvorne klonske selekcije ali na reprezentativnih
vzorcih osnovnega semenskega krompirja ali zgodnejših množitvah.

16. člen
(dodatni ukrepi)
Uprava lahko sprejme dodatne ali strožje ukrepe, potrebne za zatiranje organizma ali za preprečevanje njegovega
širjenja, če so skladni z določbami zakona.
IV. OBVEŠČANJE IN POROČANJE
(obveščanje uprave)
Izvajalci sistematične raziskave o domnevni ali ugotovljeni
navzočnosti organizma sproti poročajo upravi, ki izsledke redno
evidentira in objavlja na svoji spletni strani.
18. člen
(obveščanje Komisije in držav članic)
(1) Če v primerih domnevne navzočnosti organizma obstaja nevarnost prenosa okužbe iz Republike Slovenije na
glavne gostiteljske rastline ali površinske vode v drugi državi
članici, uprava v skladu z ugotovljeno nevarnostjo tej drugi
državi članici takoj sporoči podrobnosti o omenjeni domnevni
navzočnosti organizma.
(2) Uprava o vseh ugotovljenih okužbah iz točke b) drugega odstavka in točke b) četrtega odstavka 8. člena tega
pravilnika in o podrobnostih o razmejitvi območja iz točke d)
drugega odstavka in točke c) četrtega odstavka 8. člena tega
pravilnika takoj uradno obvesti Evropsko komisijo (v nadaljnjem
besedilu: Komisija) in druge države članice. Obvestilo se pošlje
takoj po potrditvi organizma z uradnim testiranjem in vsebuje
najmanj podatke iz 3. točke Priloge 4 tega pravilnika.
(3) Če v primeru ugotovljene okužbe obstaja nevarnost
prenosa okužbe iz Republike Slovenije v drugo državo članico,
uprava tej drugi državi članici in Komisiji takoj sporoči potrebne
podatke za izvedbo postopkov iz 8. člena tega pravilnika. Obvestilo se pošlje v skladu s 4. točko Priloge 4 tega pravilnika.
(4) Ko so končani vsi postopki, uprava Komisiji in drugim
državam članicam sporoči dodatne informacije iz 5. točke Priloge 4 tega pravilnika.
(5) Uprava sporoča Komisiji in drugim državam članicam
tudi:
– podrobnosti o izvedenih ukrepih v razmejenih območjih
iz 3. in 4. točke Priloge 5 tega pravilnika,
– podrobnosti o drugih izvedenih ukrepih iz Prilog 5 in 6
tega pravilnika z utemeljitvijo,
– podrobnosti o izvedenih dodatnih ali strožjih ukrepih iz
16. člena tega pravilnika.
19. člen
(letno poročanje Komisiji in drugim državam članicam)
Uprava najmanj enkrat letno poroča Komisiji in drugim
državam članicam o podrobnostih in izsledkih sistematičnih
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Št.

raziskav iz 3. člena tega pravilnika. Poročilo, ki mora vsebovati
podatke iz 3. točke Priloge 1 tega pravilnika, se za preteklo
leto posreduje do 1. junija, za krompir, uporabljen za seme na
lastnih kmetijah pa do 1. septembra tekočega leta.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(uradno testiranje)
Do podelitve javnih pooblastil iz prvega odstavka 5. člena
tega pravilnika se uradno testiranje izvaja v skladu s pravilnikom, ki določa pogoje za opravljanje nalog zdravstvenega
varstva rastlin po javnem pooblastilu.
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o izvajanju sistematičnega nadzora in ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjeve rjave gnilobe, ki jo
povzroča bakterija Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al. (Uradni list RS, št. 85/99 in 45/01 – ZZVR-1).
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-321/2006
Ljubljana, dne 26. marca 2007
EVA 2006-2311-0168
Iztok Jarc l.r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Priloga 1
1. Glavne gostiteljske rastline iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika so:
– rastline krompirja (Solanum tuberosum L.), vključno z
gomolji, razen semena v botaničnem smislu;
– rastline paradižnika (Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw.), razen plodov in semena.
2. Pregledi iz točke a) 4. člena tega pravilnika se v okviru
sistematične raziskave za glavne gostiteljske rastline opravijo
na naslednji način:
– pri krompirju, tako semenskem kot drugem, se v primernih presledkih opravi vizualni pregled rastočega posevka
oziroma vzorčenje v času rasti ali v skladišču; te vzorce se
uradno vizualno pregleda s prerezom gomoljev;
– pri semenskem krompirju in po potrebi tudi pri drugem
krompirju se opravi uradno testiranje z uporabo uradne diagnostične metode;
– pri paradižniku se, najmanj v primeru posevkov rastlin
za sajenje v tržne namene, v primernih presledkih opravi vizualni pregled.
3. Letno poročilo za Komisijo iz 19. člena tega pravilnika
vsebuje:
a) za sistematične raziskave krompirja:
– oceno skupne površine (v hektarih), posajene s semenskim ali drugim krompirjem,
– razdelitev glede na tip krompirja (semenski, jedilni ipd.)
ter po potrebi tudi glede na regije,
– število in datum odvzema vzorcev za testiranje,
– število vizualnih pregledov na njivi,
– število in velikost vzorcev vizualnih pregledov gomoljev;
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b) za sistematične raziskave paradižnika, in sicer najmanj
za posevke, namenjene pridelavi sadik v tržne namene:
– oceno skupnega števila rastlin,
– število vizualnih pregledov;
c) za sistematične raziskave drugih gostiteljskih rastlin,
vključno s samoniklimi gostiteljskimi rastlinami iz družine razhudnikov:
– rastlinsko vrsto,
– število vzorcev in datum vzorčenja,
– vzorčeno območje oziroma vzorčeno površinsko vodo,
– diagnostično metodo;
d) za sistematične raziskave odpadnih voda in tekočih odpadkov iz industrijske predelave ali prostorov za embaliranje:
– število vzorcev in datum vzorčenja,
– vzorčeno območje oziroma vzorčeno površinsko vodo
oziroma vzorčeno lokacijo posestva,
– diagnostično metodo.
Priloga 2
Pogoji iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika glede
shranjevanja materiala, uporabljenega v uradnem testiranju,
so naslednji:
1. Za vsak primer domnevne navzočnosti organizma, pri
kateri je bil s hitrim presejalnim testom dobljen pozitiven rezultat v skladu z uradno diagnostično metodo, ki se uporablja za
glavne gostiteljske rastline, ali s katero koli drugo uradno odobreno metodo v vseh drugih primerih, in katerega potrditev ali
ovržba bo mogoča šele ob njenem zaključku, je treba zadržati
in primerno konzervirati do zaključka navedenih metod:
– vse vzorčene gomolje, in kjer je to mogoče, vse vzorčene rastline,
– ves preostali ekstrakt in dodatno pripravljeni material za
presejalne teste, npr. objektna stekelca imunofluorescenčnega
testa, in
– vso pripadajočo dokumentacijo.
Zadržanje gomoljev bo omogočilo testiranje sortne pristnosti, kjer je to potrebno.
2. V primeru ugotovljene okužbe je treba zadržati in ustrezno konzervirati najmanj še en mesec po postopku obveščanja
iz drugega in tretjega odstavka 18. člena tega pravilnika:
– material iz prejšnje točke in
– vzorec okuženega materiala paradižnika oziroma jajčevca, inokuliranega z ekstraktom gomoljev ali rastlin, kadar
je to ustrezno, in
– izolirano kulturo organizma.
Priloga 3
Postopki za določitev obsega in primarnega vira okužbe
iz točke a) drugega odstavka 8. člena tega pravilnika vključujejo:
a) mesta pridelave
– kjer se prideluje ali se je prideloval krompir, ki je klonsko
soroden s krompirjem, za katerega je bilo ugotovljeno, da je
okužen,
– kjer se prideluje ali se je prideloval paradižnik, ki je iz
istega vira kot paradižnik, za katerega je bilo ugotovljeno, da
je okužen,
– kjer se prideluje ali se je prideloval krompir ali paradižnik, ki je zaradi domnevne navzočnosti organizma pod
uradnim nadzorom,
– kjer se prideluje ali se je prideloval krompir, klonsko
soroden s krompirjem, ki je bil pridelan na mestih pridelave, za
katera je bilo ugotovljeno, da so okužena,
– kjer se prideluje krompir ali paradižnik, ki se nahajajo v
bližini mest pridelave, za katera je bilo ugotovljeno, da so okužena, vključno s tistimi, ki uporabljajo isto opremo in objekte,
neposredno ali prek skupnega izvajalca,
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– kjer se za namakanje ali škropljenje uporablja površinska voda iz kateregakoli vira, za katerega je bila podana
ugotovljena ali domnevna okužba,
– kjer se za namakanje ali škropljenje uporablja površinska voda iz vira, ki ga uporabljajo tudi mesta pridelave, za
katerega je bila podana ugotovljena ali domnevna okužba,
– ki so ali so bila poplavljena s površinsko vodo, za katero
je bila podana ugotovljena ali domnevna okužba;
b) površinsko vodo, za katero je bilo ugotovljeno, da je
okužena z organizmom in se uporablja za namakanje ali škropljenje ali je poplavila njive ali mesta pridelave.
Priloga 4
1. Dejavniki, ki se jih upošteva pri določanju obsega verjetne okužbe v skladu s točko c) drugega odstavka in točko c)
četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika, so:
– glavne gostiteljske rastline, pridelane na mestih pridelave, ki so bila ugotovljena kot okužena v skladu s točko b)
drugega odstavka 8. člena tega pravilnika,
– mesta pridelave, kakor koli povezana z glavnimi gostiteljskimi rastlinami, ki so bile ugotovljene kot okužene v skladu
s točko b) drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, vključno
s tistimi, pri katerih so se neposredno ali preko skupnega izvajalca uporabljali ista oprema in prostori,
– glavne gostiteljske rastline, ki so bile pridelane na mestih pridelave iz prejšnje alineje ali so bile na teh mestih prisotne v času, ko so bile na mestu pridelave iz prve alineje prisotne
glavne gostiteljske rastline, ugotovljene kot okužene v skladu s
točko b) drugega odstavka 8. člena tega pravilnika,
– posestva, kjer so se nahajale glavne gostiteljske rastline
z zgoraj navedenih mest pridelave,
– stroji, vozila, skladišča ali njihovi deli in drugi predmeti,
vključno z embalažo, ki so morda prišli v stik z glavnimi gostiteljskimi rastlinami, ki so bile ugotovljene kot okužene v skladu
s točko b) drugega odstavka 8. člena tega pravilnika,
– katerekoli glavne gostiteljske rastline, uskladiščene v ali
v stiku z objekti ali predmeti iz prejšnje alineje, preden so bili ti
očiščeni in razkuženi,
– na podlagi postopkov in testiranja iz točke a) drugega
odstavka 8. člena tega pravilnika: gomolji ali rastline krompirja,
sestrsko ali starševsko klonsko sorodni z glavnimi gostiteljskimi
rastlinami, ugotovljenimi kot okuženimi v skladu s točko b) drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, ter rastline paradižnika
iz istega vira kot glavne gostiteljske rastline, za katere se kljub
morebitnemu negativnemu rezultatu testa na organizem zdi, da
so verjetno okužene zaradi klonske povezave; lahko se opravi
testiranje sortne pristnosti, da se preveri istovetnost okuženih
in klonsko sorodnih gomoljev ali rastlin,
– mesta pridelave glavnih gostiteljskih rastlin iz prejšnje
alineje,
– mesta pridelave glavnih gostiteljskih rastlin, kjer se za
namakanje ali škropljenje uporablja voda, ki je bila ugotovljena
kot okužena v skladu s točko b) četrtega odstavka 8. člena
tega pravilnika,
– glavne gostiteljske rastline, pridelane na poljih, poplavljenih s površinsko vodo, za katero je bilo ugotovljeno, da je
okužena.
2. Dejavniki možnega širjenja organizma, ki se jih upošteva pri določanju razmejenega območja, so:
a) za razmejeno območje iz točke d) drugega odstavka
8. člena tega pravilnika:
– bližina drugih mest pridelave, kjer se pridelujejo glavne
gostiteljske rastline,
– skupna pridelava in uporaba semenskega krompirja,
– mesta pridelave, kjer se uporablja površinska voda za
namakanje ali škropljenje glavnih gostiteljskih rastlin, kadar
obstaja ali je obstajala nevarnost površinskega odtekanja vode
z mest pridelave, ki so bila ugotovljena kot okužena v skladu
s točko b) drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, ali njihovega poplavljanja;

b) za razmejeno območje iz točke c) četrtega odstavka
8. člena tega pravilnika:
– mesta pridelave, kjer se pridelujejo glavne gostiteljske
rastline, ki mejijo na ali jih ogroža poplavljanje s površinsko
vodo, ki je bila ugotovljena kot okužena,
– kakršnokoli zaključeno namakalno zajetje, povezano s
površinsko vodo, ki je bila ugotovljena kot okužena,
– vode, povezane s površinsko vodo, ki je bila ugotovljena
kot okužena, upoštevajoč smer in hitrost pretoka vode, ki je bila
ugotovljena kot okužena, ter prisotnost samoniklih gostiteljskih
rastlin iz družine razhudnikov.
3. Obvestilo iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika
o ugotovljenih okužbah in razmejitvi območja vsebuje najmanj
naslednje podatke:
– za krompir: ime sorte v partiji, tip (semenski, jedilni ipd.)
in kjer lahko, tudi kategorijo;
– za paradižnik: ime sorte v partiji in kjer lahko, tudi kategorijo.
4. Obvestilo iz tretjega odstavka 18. člena tega pravilnika
o ugotovljenih okužbah v primeru nevarnosti prenosa okužbe v
drugo državo članico vsebuje naslednje podatke:
– ime sorte krompirja ali paradižnika v partiji,
– ime in naslov pošiljatelja in prejemnika,
– datum dostave partije krompirja ali paradižnika,
– velikost dostavljene partije krompirja ali paradižnika,
– kopijo rastlinskega potnega lista ali najmanj številko
rastlinskega potnega lista, če je ta bil izdan, oziroma registrsko
številko pridelovalca ali trgovca in kopijo dobavnice.
5. Dodatne informacije iz četrtega odstavka 18. člena
tega pravilnika so:
– datum, ko je bila okužba ugotovljena,
– kratek opis izvedenih postopkov za določitev vira in
možnega širjenja organizma, vključno z obsegom odvzetih
vzorcev,
– informacije o ugotovljenem ali domnevnem viru okužbe,
– podrobnosti o obsegu ugotovljene okužbe, vključno s
številom mest pridelave in pri krompirju s številom partij z navedbo sorte in pri semenskem krompirju tudi kategorije,
– podrobnosti o razmejitvi območja, vključno s številom
mest pridelave, ki niso bila ugotovljena kot okužena, vendar
so vključena v območje,
– podrobnosti o določitvi okužene vode, vključno z imenom in lokacijo vode ter obsegom prepovedi namakanja,
– za vse pošiljke ali partije rastlin paradižnika, ugotovljene
kot okužene, podrobnosti glede fitosanitarnih spričeval oziroma
rastlinskih potnih listov, ki so bila izdana za te pošiljke v skladu
s fitosanitarnimi predpisi,
– druge informacije v zvezi z ugotovljenim izbruhom, ki jih
lahko zahteva Komisija.
Priloga 5
1. Možni načini drugačne odstranitve iz točke b) prvega
odstavka 9. člena tega pravilnika za glavne gostiteljske rastline,
ki so bile ugotovljene kot okužene:
– uporaba za živalsko krmo po toplotni obdelavi, ki onemogoča preživetje organizma,
– odlaganje na ustreznem odlagališču z ločenim odstranjevanjem odpadkov, odobrenem s strani fitosanitarnega inšpektorja, kjer ni nevarnosti, da bi organizem prišel v okolje
kmetijskih zemljišč, npr. s pronicanjem, ali v stik z vodnimi viri,
ki se uporabljajo za namakanje kmetijskih zemljišč,
– sežig,
– industrijska predelava z neposredno in takojšnjo dostavo v predelovalni obrat, ki ima ustrezne postopke za odstranjevanje odpadkov, odobrene s strani fitosanitarnega inšpektorja
in za katere je dokazano, da ne predstavljajo nobene prepoznavne nevarnosti za širjenje organizma, in sistem za čiščenje
in razkuževanje vozil, ki se uporablja najmanj za vozila, ki
odhajajo,
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– drugi ukrepi, če ne predstavljajo prepoznavne nevarnosti za širjenje organizma.
2. Možni načini drugačne odstranitve iz točke b) prvega
odstavka 10. člena tega pravilnika za verjetno okužene glavne
gostiteljske rastline:
a) gomolji krompirja se:
– uporabijo kot jedilni krompir za prehrano, pakiran za
neposredno dobavo in uporabo brez prepakiranja, na mestu
z ustreznimi postopki za odstranjevanje odpadkov; semenski
krompir in krompir namenjen za sajenje se lahko na istem
mestu sortira, pakira in skladišči le, če se to opravlja ločeno od
verjetno okuženega krompirja ali če so na razpolago ustrezni
postopki za temeljito čiščenje in razkuževanje,
– uporabijo kot jedilni krompir za industrijsko predelavo,
namenjen za neposredno in takojšnjo dostavo v predelovalni
obrat, ki ima ustrezne postopke za odstranjevanje odpadkov
in sistem za čiščenje in razkuževanje vozil, ki se uporablja
najmanj za vozila, ki odhajajo,
– drugače uporabijo ali odstranijo, če to ne predstavlja
prepoznavne nevarnosti za širjenje organizma in je to odobril
pristojni uradni organ zadevne države članice;
b) druge rastline, vključno z ostanki stebel in listov, se:
– uničijo, ali
– drugače uporabijo ali odstranijo, če to ne predstavlja
prepoznavne nevarnosti za širjenje organizma in je to odobril
pristojni uradni organ zadevne države članice.
3. Ukrepi iz 12. člena tega pravilnika, ki se izvajajo znotraj
razmejenega območja in veljajo za mesta pridelave, ugotovljena kot okužena v skladu s točko b) drugega odstavka 8. člena
tega pravilnika, so:
3.1. Za okužene njive ali okužene zavarovane prostore:
a) prva možnost:
– najmanj štiri rastna leta, ki sledijo letu ugotovljene okužbe se izvajajo ukrepi za odstranjevanje krompirjevih in paradižnikovih samosevcev in drugih samoniklih gostiteljskih rastlin
organizma, vključno s pleveli iz družine razhudnikov, ter se ne
sadijo gomolji, rastline ali botanično seme krompirja, rastline in
seme paradižnika ter ob upoštevanju biologije organizma tudi
druge gostiteljske rastline, rastline kapusnic iz rodu Brassica,
na katerih je bila ugotovljena nevarnost preživetja organizma,
ter posevki, na katerih je bila ugotovljena nevarnost širjenja
organizma;
– v prvi sezoni pridelave krompirja ali paradižnika, ki sledi
obdobju iz prejšnje alineje, in pod pogojem, da na njivi najmanj
dve zaporedni rastni leti pred sajenjem niso bili med uradnimi
pregledi najdeni krompirjevi in paradižnikovi samosevci in druge samonikle gostiteljske rastline organizma, vključno s pleveli
iz družine razhudnikov, se pri krompirju dovoli le pridelava jedilnega krompirja ter se pridelani gomolji in rastline paradižnika
testirajo v skladu z uradno diagnostično metodo;
– v sezoni pridelovanja krompirja ali paradižnika, ki sledi
obdobju iz prejšnje alineje, in ob upoštevanju ustreznega kolobarja, ki v primeru semenskega krompirja obsega najmanj
dve leti, se izvede sistematična raziskava iz 3. člena tega
pravilnika;
b) druga možnost:
– pet rastnih let, ki sledijo letu ugotovljene okužbe se izvajajo ukrepi za odstranjevanje krompirjevih in paradižnikovih samosevcev in drugih samoniklih gostiteljskih rastlin organizma,
vključno s pleveli iz družine razhudnikov, ter se njiva v prvih treh
letih vzdržuje v prahi ali se v skladu z ugotovljenim tveganjem
sejejo žita, ali pa se vzpostavi travnik ali pašnik s pogosto nizko košnjo ali intenzivno pašo ali travnik za pridelavo semena
trav; v naslednjih dveh letih sledi sajenje negostiteljskih rastlin,
za katere je bilo ugotovljeno, da ne predstavljajo tveganja za
preživetje ali širjenje organizma;
– v prvi sezoni pridelovanja krompirja in paradižnika, ki
sledi obdobju iz prejšnje alineje in pod pogojem, da na njivi
najmanj dve zaporedni rastni leti pred sajenjem niso bili med
uradnimi pregledi najdeni krompirjevi in paradižnikovi samosevci in druge samonikle gostiteljske rastline organizma, vključno s
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pleveli iz družine razhudnikov, se pri krompirju dovoli pridelava
semenskega ali jedilnega krompirja in se pridelani gomolji in
rastline paradižnika testirajo v skladu z uradno diagnostično
metodo.
3.2. Za druge njive na mestu pridelave, ki je bilo ugotovljeno kot okuženo, pod pogojem, da je nevarnost krompirjevih
in paradižnikovih samosevcev in drugih samoniklih gostiteljskih
rastlin organizma, vključno s pleveli iz družine razhudnikov,
odpravljena:
a) v rastnem letu, ki sledi letu ugotovljene okužbe, se:
– ne sadijo gomolji, rastline in botanično seme krompirja
ali druge gostiteljske rastline organizma, ali
– se sadi le uradno potrjen semenski krompir za pridelavo
jedilnega krompirja in rastline paradižnika za pridelavo plodov,
ki so bile vzgojene iz semena, ki izpolnjuje vse predpisane
fitosanitarne zahteve;
b) v drugem rastnem letu, ki sledi letu ugotovljene okužbe, se:
– sadi le uradno potrjen semenski krompir ali krompir,
uradno testiran na odsotnost organizma in pridelan pod uradnim nadzorom na neokuženih mestih pridelave, za pridelavo
semenskega ali jedilnega krompirja,
– sadi le rastline paradižnika, ki so bile vzgojene iz semena, ki je izpolnjevalo vse predpisane fitosanitarne zahteve, ali
v primeru vegetativnega razmnoževanja iz rastlin paradižnika,
ki so bile pridelane iz takega semena in gojene pod uradnim
nadzorom na neokuženih mestih pridelave, za pridelavo rastlin
ali plodov;
c) v najmanj še tretjem letu, ki sledi letu ugotovljene
okužbe, se:
– sadi le uradno potrjen semenski krompir ali krompir,
pridelan pod uradnim nadzorom iz uradno potrjenega semenskega krompirja, za pridelavo semenskega ali jedilnega krompirja,
– sadi le rastline paradižnika, ki so bile vzgojene iz semena, ki je izpolnjevalo vse predpisane fitosanitarne zahteve,
ali rastline paradižnika, ki so bile vzgojene iz takih rastlin pod
uradnim nadzorom; paradižnik se lahko prideluje kot rastline
ali kot plodove;
d) v vsakem od rastnih let iz prejšnjih točk se izvajajo
ukrepi za uničenje krompirjev samosevcev in drugih morebitnih
samoniklih gostiteljskih rastlin organizma ter uradni pregledi
posevkov ob ustreznem času in testiranje pridelanega krompirja z vsakega krompirjevega posevka v skladu z uradno
diagnostično metodo.
3.3. Takoj po ugotovljeni okužbi v skladu s točko b) drugega odstavka 8. člena tega pravilnika in po prvem naslednjem
rastnem letu se:
a) vsi stroji in skladiščni prostori na mestu pridelave, ki so
vključeni v pridelavo krompirja ali paradižnika, ustrezno očistijo
in razkužijo pod uradnim nadzorom z uporabo ustreznih metod,
katere ne predstavljajo prepoznavne nevarnosti za širjenje
organizma, v skladu z 11. členom tega pravilnika,
b) izvaja uradni nadzor namakalnih in škropilnih programov, vključno z njihovo prepovedjo, če je to potrebno, da se
prepreči širjenja organizma.
3.4. V zavarovanih prostorih, ki so bili ugotovljeni kot
okuženi v skladu s točko b) drugega odstavka 8. člena tega
pravilnika, kjer je mogoče v celoti zamenjati rastni substrat, se
izvajajo naslednji ukrepi:
a) prepoved sajenja gomoljev, rastlin ali botaničnega
semena krompirja ali drugih gostiteljskih rastlin organizma,
vključno z rastlinami in semenom paradižnika; izjemoma se
lahko odobri pridelavo krompirja ali paradižnika, če se na pridelovalni enoti predhodno izvedejo uradno nadzorovani ukrepi
za izkoreninjenje organizma in odstranijo vsi materiali gostiteljskih rastlin, vključno z najmanj celotno zamenjavo rastnega
substrata ter očiščenjem in razkužitvijo pridelovalne enote in
vse opreme,
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b) krompir se lahko prideluje le iz uradno potrjenega semenskega krompirja ali minigomoljev ali mikrorastlin, pridobljenih iz testiranih virov,
c) paradižnik se lahko prideluje le iz semena, ki je izpolnjevalo vse predpisane fitosanitarne zahteve, ali v primeru vegetativnega razmnoževanja iz rastlin paradižnika, ki so bile pridelane iz takega semena in gojene pod uradnim nadzorom,
d) izvaja uradni nadzor namakalnih in škropilnih programov, vključno z njihovo prepovedjo, če je to potrebno, da se
prepreči širjenja organizma.
4. Drugi ukrepi iz 12. člena tega pravilnika, ki se izvajajo
znotraj razmejenega območja, so:
a) takoj po ugotovljeni okužbi se opravi temeljito čiščenje in razkuževanje vseh strojev in skladiščnih prostorov na
posestvih, vključenih v pridelavo krompirja in paradižnika, kjer
je to ustrezno; čiščenje in razkuževanje se opravi pod uradnim
nadzorom z uporabo ustreznih metod, katere ne predstavljajo
prepoznavne nevarnosti za širjenje organizma;
b) takoj in za najmanj tri rastne sezone po ugotovljeni
okužbi se v primeru razmejitve območja iz točke d) drugega
odstavka 8. člena tega pravilnika:
– izvede uradni nadzor posestev, ki pridelujejo, skladiščijo, sortirajo ali pakirajo krompir ali paradižnik, vključno s
posestvi, ki pogodbeno upravljajo s stroji za obdelavo krompirja
ali paradižnika,
– na celotnem območju sadi le uradno potrjen semenski
krompir ali krompir, pridelan pod uradnim nadzorom, in opravi
testiranje po spravilu semenskega krompirja, pridelanega na
mestih pridelave, ki so bila ugotovljena kot verjetno okužena,
– na vseh posestvih se na celotnem območju pridelan semenski krompir skladišči, sortira in pakira ločeno od jedilnega
krompirja ali se med skladiščenjem, sortiranjem in pakiranjem
semenskega in jedilnega krompirja izvede temeljito čiščenje
in razkuževanje skladišč, strojev, orodja in opreme, ki se je pri
tem uporabljala,
– na celotnem območju sadi le rastline paradižnika, ki so
bile vzgojene iz semena, ki je izpolnjevalo vse predpisane fitosanitarne zahteve, ali v primeru vegetativnega razmnoževanja
iz rastlin paradižnika, ki so bile pridelane iz takega semena in
gojene pod uradnim nadzorom,
– izvaja sistematično raziskavo iz 3. člena tega pravilnika;
c) takoj in za najmanj tri rastne sezone po ugotovljeni
okužbi se v primeru površinske vode, ki je bila ugotovljena kot
okužena v skladu s točko b) četrtega odstavka 8. člena tega
pravilnika ali je bila obravnavana kot dejavnik možnega širjenja
organizma iz 2. točke Priloge 5 tega pravilnika:
– izvaja letne sistematične raziskave v ustreznih časovnih
obdobjih, vključno z vzorčenjem površinske vode in, kjer je to
primerno, ustreznih gostiteljskih rastlin iz družine razhudnikov
iz zadevnih vodnih virov, ter testiranjem glavnih gostiteljskih
rastlin in drugih vzorcev v skladu z uradno diagnostično metodo,
– izvaja uradni nadzor namakalnih in škropilnih programov, vključno s prepovedjo uporabe vode, ki je bila ugotovljena
kot okužena, za namakanje in škropljenje glavnih gostiteljskih
rastlin in, kadar je to primerno, drugih gostiteljskih rastlin organizma, da se prepreči njegovo širjenje. Ta prepoved se lahko
revidira na podlagi rezultatov letne sistematične raziskave iz
prejšnje alineje in določitev vode kot okužene se lahko prekliče,
če se ugotovi, da površinska voda ni več okužena. Uporaba
vode, ki je prepovedana, se lahko pod uradnim nadzorom dovoli za namakanje in škropljenje gostiteljskih rastlin, pri čemer
se uporabljajo uradno odobrene tehnike, ki uničijo oziroma
odstranijo organizem in preprečujejo njegovo širjenje,
– v primeru okuženih odpadnih voda izvede uradni nadzor
odstranjevanja trdnih odpadkov ali odpadnih voda iz obratov
za industrijsko predelavo ali pakiranje glavnih gostiteljskih rastlin;
d) kadar je potrebno, se pripravi program za zamenjavo
vsega semenskega krompirja v ustreznem časovnem obdobju.
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Priloga 6
Odlaganje odpadkov iz drugega odstavka 9. člena tega
pravilnika se opravi na naslednje načine:
a) krompirjevi in paradižnikovi odpadki, vključno z izločenim krompirjem, paradižnikom in olupki, ter drugi trdni odpadki
v zvezi s krompirjem in paradižnikom, vključno z zemljo, kamni
in drugimi ostanki, se:
– odlagajo na ustreznem odlagališču z ločenim odstranjevanjem odpadkov, odobrenem s strani fitosanitarnega inšpektorja, kjer ni nevarnosti, da bi organizem prišel v okolje
kmetijskih zemljišč, npr. s pronicanjem, ali v stik z vodnimi viri,
ki se uporabljajo za namakanje kmetijskih zemljišč; odpadki se
prepeljejo neposredno na odlagališče v zaprtem vozilu oziroma
na način, ki ne predstavlja nevarnosti izgube odpadkov, ali
– sežigajo, ali
– zanje izvedejo drugi ukrepi, odobreni s strani fitosanitarnega inšpektorja, pod pogojem, da ni nevarnosti širjenja
organizma;
b) odpadne vode: pred odstranitvijo se iz odpadnih vod,
ki vsebujejo suspendirane trdne delce, ti delci odstranijo s filtracijo ali postopkom posedanja. Te delce se odstrani v skladu
s prejšnjo točko. Nato se odpadne vode:
– pred odlaganjem segreje tako, da celotna prostornina
doseže najmanj 60 ºC za najmanj 30 minut, ali
– odstrani na drug primeren način, odobren s strani fitosanitarnega inšpektorja in izveden pod njegovim uradnim
nadzorom tako, da ni nevarnosti, da bi odpadki lahko prišli v
stik s kmetijskim zemljiščem ali vodnimi viri, ki se uporabljajo
za namakanje kmetijskega zemljišča.

1614.

Pravilnik o ukrepih in postopkih za
preprečevanje vnosa, širjenja in za zatiranje
krompirjeve obročkaste gnilobe

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena, petega odstavka
10. člena, tretjega odstavka 12. člena in 73. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa,
širjenja in za zatiranje krompirjeve obročkaste
gnilobe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 93/85/EGS z dne
4. oktobra 1993 o obvladovanju krompirjeve obročkaste gnilobe
(UL L št. 259 z dne 18. 10. 1993, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2006/56/ES z dne 12. junija 2006 o
spremembi prilog k Direktivi Sveta 93/85/EGS o obvladovanju
krompirjeve obročkaste gnilobe (UL L št. 182 z dne 4. 7. 2006,
str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 93/85/EGS) določa
posebni nadzor in laboratorijsko testiranje za ugotavljanje navzočnosti in razširjenosti krompirjeve obročkaste gnilobe Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (v nadaljnjem besedilu:
organizem), fitosanitarne postopke in ukrepe za preprečitev
pojavljanja in širjenja ter za obvladovanje organizma, naloge
in pooblastila ter obveščanje in poročanje.
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2. člen
(pomen izrazov)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. domnevna navzočnost organizma ali domnevna
okužba je stanje, ko navzočnost organizma ali okužba uradno
ni niti potrjena niti ovržena, temveč je še v postopku ugotavljanja;
2. ugotovljena navzočnost organizma ali ugotovljena
okužba je stanje, ko je navzočnost organizma ali okužba
uradno potrjena;
3. verjetna navzočnost organizma ali verjetna okužba
je stanje, ko se kljub morebitnim negativnim rezultatom testiranj
šteje, da je organizem verjetno navzoč ali da je podana verjetna
okužba zaradi bioloških (klonske sorodnosti) ali tehnoloških
povezav (mehanski stiki) z gostiteljskimi rastlinami, pri katerih
je bila ugotovljena navzočnost organizma ali okužba;
4. razmejeno območje je posebno nadzorovano območje, na katerem se določita obsega ugotovljene in verjetne
navzočnosti organizma ali okužbe;
5. posestvo so zemljišča, objekti in prevozna sredstva, ki
jih obdeluje oziroma uporablja isti pridelovalec;
6. pošiljka je količina gomoljev ali rastlin krompirja, ki se
prevaža oziroma je bila ali bo odpremljena, in jo spremlja en
dokument; pošiljko sestavlja ena ali več partij;
7. partija je količina gomoljev ali rastlin krompirja, ki se jih
da identificirati s homogenostjo njihove sestave in izvora;
8. rastno leto je obdobje 12 mesecev, ki se prične, ko
klimatski dejavniki na območju omogočajo začetek pridelave
krompirja;
9. sezona pridelovanja krompirja je obdobje od sajenja
do spravila krompirja;
10. sistematična raziskava je uradni postopek ugotavljanja zdravstvenega stanja rastlin, ki se izvaja v določenem
časovnem obdobju z namenom, da se določijo značilnosti
populacije organizma ali vrsta organizma, ki je navzoča na
posameznem območju.
II. POSEBNI NADZOR IN LABORATORIJSKO TESTIRANJE
3. člen
(sistematična raziskava)
(1) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava) zagotavlja izvajanje posebnega nadzora s sistematično raziskavo, da ugotovi navzočnost organizma
ter kraj in obseg njegove razširjenosti, preprečuje pojav in širjenje organizma ter zagotavlja njegovo obvladovanje z namenom
izkoreninjenja. Program posebnega nadzora določi uprava v
skladu s pravilnikom, ki ureja izvajanje uradnih sistematičnih
raziskav na posebno nadzorovanih območjih.
(2) Sistematične raziskave se vsako leto izvedejo pri
pridelavi, predelavi in prometu s krompirjem. V okviru sistematične raziskave izvajajo uradne preglede poleg uprave
in fitosanitarnih inšpektorjev tudi nosilci javnih pooblastil na
področju zdravstvenega varstva rastlin, ki smejo v okviru izvajanja posebnega nadzora opravljati vizualne preglede in jemati vzorce. V spremljanje organizma lahko uprava vključi tudi
druge organe, organizacije in službe, ki delujejo na področju
kmetijstva, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo
rastlin (v nadaljnjem besedilu: zakon).
(3) V programu posebnega nadzora iz prvega odstavka
tega člena se na podlagi znanstvenih in statističnih načel, biologije organizma in načina pridelave krompirja na posameznem
območju določi število, izvor, način in čas odvzema vzorcev.
4. člen
(jemanje vzorcev)
(1) Izvajalci sistematične raziskave iz prejšnjega člena
ugotavljajo in spremljajo organizem na podlagi vzorcev, ki jih
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odvzamejo iz gomoljev in, kjer je ustrezno, tudi iz rastlin krompirja (Solanum tuberosum L).
(2) V primeru gomoljev se vzorci odvzamejo od semenskega in drugega krompirja, po možnosti iz uskladiščenih partij.
Vzorci se pošljejo na testiranje v laboratorij z javnim pooblastilom po zakonu (v nadaljnjem besedilu: pooblaščen laboratorij).
Poleg tega se lahko vzorci odvzamejo tudi za vizualni pregled,
ki se opravi z rezanjem gomoljev.
(3) V primeru rastlin krompirja se pregledi izvajajo v skladu z ustreznimi metodami, ki jih odobri uprava, in se vzorci
pošljejo na testiranje v pooblaščen laboratorij.
5. člen
(laboratorijsko testiranje)
(1) Pooblaščen laboratorij na prejetih vzorcih opravi testiranje z namenom potrditve ali ovržbe domnevne navzočnosti
organizma v skladu s tem členom (v nadaljnjem besedilu:
uradno testiranje).
(2) Pri uradnem testiranju se uporabi diagnostična metoda
iz Priloge I Direktive 93/85/EGS, ki je dostopna pri upravi in na
njeni spletni strani (v nadaljnjem besedilu: uradna diagnostična
metoda). Pooblaščen laboratorij pri testiranju upošteva pogoje
glede shranjevanja uporabljenega materiala iz Priloge 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
III. POSTOPKI IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE
ORGANIZMA
6. člen
(domnevna in ugotovljena navzočnost organizma)
(1) Domnevna navzočnost organizma je podana:
– če se ob vizualnem pregledu odkrijejo bolezenska znamenja, ki bi jih lahko povzročil organizem, ali
– če je rezultat imunofluorescenčnega testa po uradni
diagnostični metodi ali drugega ustreznega testa pozitiven.
(2) Ugotovljena navzočnost organizma je podana, če je
bila navzočnost ugotovljena z uporabo uradne diagnostične
metode iz prejšnjega člena.
7. člen
(postopek do zaključka uradnega testiranja)
V primeru domnevne navzočnosti organizma fitosanitarni
inšpektor do zaključka uradnega testiranja:
a) prepove premeščanje vseh partij ali pošiljk krompirja,
iz katerih so bili odvzeti vzorci; izjemoma se te lahko premeščajo pod njegovim nadzorom, če je ugotovljeno, da ni nobene
nevarnosti za širjenje organizma;
b) izsledi izvor domnevne navzočnosti organizma;
c) odredi dodatne ukrepe za preprečevanje širjenja
organizma, ki jih določi na podlagi ocenjene stopnje nevarnosti
organizma; ti ukrepi lahko vključujejo omejitev premeščanja
drugih gomoljev ali rastlin krompirja znotraj ali izven posestev,
ki so povezana z domnevno navzočnostjo organizma.
8. člen
(postopek pri ugotovljeni navzočnosti organizma)
(1) V primeru ugotovljene navzočnosti organizma se ob
upoštevanju znanstvenih načel, biologije organizma in posebnih pridelovalnih, predelovalnih in tržnih razmer izvedejo postopki v skladu s tem členom. Postopke izvede fitosanitarni
inšpektor, razen razmejitve območij, ki jih določi uprava z odločbo. Razmejitev območij se objavi na spletni strani uprave, na
krajevno običajen način in v obliki javnega naznanila na oglasni
deski zadevne občine.
(2) Postopki iz prejšnjega odstavka so:
a) določitev obsega ugotovljene okužbe: za okužene se
določijo gomolji ali rastline, pošiljka oziroma partija ter stroji,
vozila, skladišča ali njihovi deli in drugi predmeti, vključno s
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pakirnim materialom, iz katerih je bil odvzet vzorec, in, kadar
je to ustrezno, tudi mesto pridelave oziroma njiva, kjer so bili
gomolji ali rastline pridelane;
b) določitev obsega verjetne okužbe v skladu s 1. točko
Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, pri čemer se upošteva možnost okužb preko dotikov pred spravilom pridelka
in po njem ali prek povezave pridelave z ugotovljenim virom
okužbe;
c) določitev razmejenega območja: območje se razmeji
na podlagi obsega ugotovljene in verjetne okužbe iz točk a) in
b) tega odstavka, ob upoštevanju dejavnikov možnega širjenja
organizma iz 2. točke Priloge 2 tega pravilnika.
(3) Določbe tega člena se uporabljajo tudi v primeru, da
je bila navzočnost organizma ugotovljena v eni izmed držav
članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice)
in obstaja nevarnost prenosa okužbe v Republiko Slovenijo. V
tem primeru se vsi postopki iz tega člena izvedejo na podlagi
podatkov, ki jih je sporočila ta država članica.
9. člen
(dodatno uradno testiranje sorodnih klonov)
(1) Kadar so bili gomolji ali rastline krompirja ugotovljeni
kot okuženi, se uradno testiranje opravi tudi na tistih zalogah
krompirja, ki so klonsko sorodne okuženim. Uradno testiranje
se opravi na tolikšnem številu takih gomoljev ali rastlin, kot
je potrebno za določitev verjetnega prvotnega izvora okužbe
in obsega verjetne okužbe, po možnosti glede na stopnjo
nevarnosti.
(2) Če se testiranje iz prejšnjega odstavka izkaže za pozitivno, se za te zaloge krompirja izvedejo postopki iz prejšnjega
člena.
10. člen
(ukrepi za okužene gomolje in rastline)
(1) Fitosanitarni inšpektor odredi za gomolje ali rastline
krompirja, ki so bili ugotovljeni kot okuženi, naslednje ukrepe:
a) prepoved sajenja in
b) uničenje ali drugačno odstranitev pod njegovim nadzorom, ki se opravi na enega izmed načinov iz 1. točke Priloge 3,
ki je sestavni del tega pravilnika, če ne predstavlja prepoznavne nevarnosti za širjenje organizma.
(2) Odpadki, povezani z ravnanjem, odlaganjem in obdelavo okuženih partij in drugi odpadki, povezani in nastali z
ukrepi iz prejšnjega odstavka, se lahko odlagajo le v skladu s
Prilogo 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen
(ukrepi za verjetno okužene gomolje in rastline)
(1) Fitosanitarni inšpektor odredi za gomolje ali rastline
krompirja, ki so bili ugotovljeni kot verjetno okuženi, ne glede
na rezultate testiranja iz 9. člena tega pravilnika, naslednje
ukrepe:
a) prepoved sajenja in
b) ustrezno uporabo ali odstranitev pod njegovim nadzorom, ki se opravi na enega izmed načinov iz 2. točke Priloge 3
tega pravilnika, če ne predstavlja prepoznavne nevarnosti za
širjenje organizma.
(2) V primeru, da ukrepi iz prejšnjega odstavka zadevajo
tudi druge države članice, uprava o tem obvesti pristojne uradne organe teh držav članic in od njih pridobi uradno izjavo, da
so predhodno odobrili postopke za odstranjevanje odpadkov
pri pakiranju ali predelavi krompirja.
(3) Če se ukrepi drugih držav članic nanašajo tudi na
Republiko Slovenijo, poda uradno izjavo iz prejšnjega odstavka
uprava.
12. člen
(ukrepi za stroje in opremo)
Za stroje, vozila, skladišča ali njihove dele in druge predmete, vključno s pakirnim materialom, ki so bili ugotovljeni kot
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okuženi ali kot verjetno okuženi, fitosanitarni inšpektor odredi
naslednje ukrepe, ki se izvedejo pod njegovim nadzorom:
a) uničenje ali
b) čiščenje in razkuževanje, ki se opravi z uporabo ustreznih metod, ki ne predstavljajo prepoznavne nevarnosti za
širjenje organizma. Po razkuževanju ti predmeti ne veljajo več
za okužene.
13. člen
(ukrepi v razmejenem območju)
Ne glede na ukrepe iz 10., 11. in 12. člena tega pravilnika fitosanitarni inšpektor v razmejenem območju iz točke c)
drugega odstavka 8. člena tega pravilnika odredi in nadzoruje
izvajanje ukrepov na mestih pridelave, ki so bila ugotovljena
kot okužena, v skladu s 3. točko Priloge 3 in drugih ukrepov v
skladu s 4. točko Priloge 3 tega pravilnika.
14. člen
(zahteve za semenski krompir)
(1) Semenski krompir mora izpolnjevati vse predpisane
fitosanitarne zahteve in izvirati neposredno iz materiala, pridobljenega v okviru uradnega potrjevanja in za katerega je bilo
z uradnim testiranjem ob uporabi uradne diagnostične metode
ugotovljeno, da ni okužen z organizmom.
(2) Uradno testiranje iz prejšnjega odstavka se opravi:
– na rastlinah začetne klonske selekcije, kadar okužba
vpliva na pridelavo semenskega krompirja,
– na rastlinah začetne klonske selekcije ali na reprezentativnih vzorcih osnovnega semenskega krompirja oziroma
prejšnjih množitev, v vseh drugih primerih.
15. člen
(posedovanje organizma)
Prepovedano je posedovanje organizma ali kakršnokoli
ravnanje z njim.
16. člen
(izjeme za znanstvene namene)
Uprava lahko dovoli odstopanje od ukrepov iz 10., 11.,
12. in 13. člena ter odstopanja od 15. člena tega pravilnika za
raziskovalne ali znanstvene namene in žlahtniteljsko delo, pod
pogojem da so odstopanja v skladu z zakonom in pravilnikom,
ki ureja uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov,
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za
poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri
žlahtnjenju rastlin.
17. člen
(dodatni ukrepi)
(1) Uprava lahko sprejme dodatne ali strožje ukrepe, potrebne za zatiranje organizma ali za preprečevanje njegovega
širjenja, če so skladni z določbami zakona.
(2) V dodatnih ukrepih iz prejšnjega odstavka se lahko
določi, da je dovoljeno saditi le semenski krompir, ki je uradno
potrjen ali uradno pregledan in ustreza predpisanim fitosanitarnim zahtevam. Slednje se lahko uporablja zlasti v primeru, ko
je pridelovalcem dovoljeno, da na svojem posestvu za saditev
uporabljajo krompir, ki so ga pridobili iz lastnega pridelka, in v
drugih primerih sajenja krompirja lastne pridelave.
IV. OBVEŠČANJE IN POROČANJE
18. člen
(obveščanje uprave)
Izvajalci sistematične raziskave o domnevni ali ugotovljeni
navzočnosti organizma sproti poročajo upravi, ki izsledke redno
evidentira in objavlja na svoji spletni strani.
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19. člen
(obveščanje Komisije in držav članic)
(1) Uprava o vseh ugotovljenih okužbah in podrobnostih
o razmejitvi območja iz točk a) in c) drugega odstavka 8. člena
tega pravilnika takoj uradno obvesti Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija) in druge države članice. Obvestilo
se pošlje takoj po potrditvi organizma z uradnim testiranjem in
vsebuje najmanj podatke iz 3. točke Priloge 2 tega pravilnika.
(2) Če v primeru ugotovljene okužbe obstaja nevarnost
prenosa okužbe iz Republike Slovenije v drugo državo članico,
uprava tej drugi državi članici in Komisiji takoj sporoči potrebne
podatke za izvedbo postopkov iz 8. člena tega pravilnika. Obvestilo se pošlje v skladu s 4. točko Priloge 2 tega pravilnika.
(3) Ko so končani vsi postopki, uprava Komisiji in drugim
državam članicam sporoči dodatne informacije iz 5. točke Priloge 2 tega pravilnika.
(4) Uprava sporoča Komisiji in drugim državam članicam
tudi:
– podrobnosti o drugih izvedenih ukrepih iz Prilog 3 in 4
tega pravilnika z utemeljitvijo,
– podrobnosti o izvedenih dodatnih ali strožjih ukrepih iz
17. člena tega pravilnika.
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Priloga 1
Pogoji iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika glede
shranjevanja materiala, uporabljenega v uradnem testiranju,
so naslednji:
1. Za vsak primer domnevne navzočnosti organizma, pri
kateri je bil s hitrim presejalnim testom dobljen pozitiven rezultat
v skladu z uradno diagnostično metodo in katerega potrditev ali
ovržba bo mogoča šele ob njenem zaključku, je treba zadržati
in primerno konzervirati do zaključka navedene metode:
– vse vzorčene gomolje, in kjer je to mogoče, vse vzorčene rastline,
– ves preostali ekstrakt in dodatno pripravljeni material za
presejalne teste, npr. objektna stekelca imunofluorescenčnega
testa, in
– vso pripadajočo dokumentacijo.
Zadržanje gomoljev bo omogočilo testiranje sortne pristnosti, kjer je to potrebno.
2. V primeru ugotovljene okužbe je treba zadržati in ustrezno konzervirati najmanj še en mesec po postopku obveščanja
iz prvega in drugega odstavka 19. člena tega pravilnika:
– material iz prejšnje točke in
– vzorec okuženega materiala jajčevca, inokuliranega z
ekstraktom gomoljev ali rastlin, in
– izolirano kulturo organizma.

20. člen
(letno poročanje Komisiji in drugim državam članicam)
Uprava najmanj enkrat letno poroča Komisiji in drugim
državam članicam o podrobnostih glede vzorčenja in izsledkih
sistematičnih raziskav iz 3. člena tega pravilnika.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(uradno testiranje)
Do podelitve javnih pooblastil iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika se uradno testiranje izvaja v skladu s pravilnikom, ki določa pogoje za opravljanje nalog zdravstvenega
varstva rastlin po javnem pooblastilu.
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o izvajanju sistematičnega nadzora in ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjeve obročkaste gnilobe, ki
jo povzroča bakterija Clavibacter michiganensis (Smith) Davis
et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
(Uradni list RS, št. 54/99 in 45/01 – ZZVR-1).
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Priloga 2
1. Dejavniki, ki se jih upošteva pri določanju obsega verjetne okužbe v skladu s točko b) drugega odstavka 8. člena
tega pravilnika, so:
– gomolji ali rastline, pridelane na mestu pridelave, ki
je bilo ugotovljeno kot okuženo v skladu s točko a) drugega
odstavka 8. člena tega pravilnika,
– mesta pridelave, kakor koli povezana s pridelovanjem
gomoljev ali rastlin, ki so bili ugotovljeni kot okuženi v skladu s
točko a) drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, vključno s
tistimi, pri katerih so se neposredno ali preko skupnega izvajalca uporabljali ista oprema in prostori,
– gomolji ali rastline, ki so bili pridelani na mestih pridelave iz prejšnje alineje ali so bili na teh mestih pridelave navzoči
v času, ko so bili na mestih pridelave iz prve alineje te točke
navzoči gomolji ali rastline, ki so bili ugotovljeni kot okuženi v
skladu s točko a) drugega odstavka 8. člena tega pravilnika,
– posestva, ki prevzemajo krompir z mest pridelave iz
prve, druge in tretje alineje te točke,
– stroji, vozila, skladišča ali njihovi deli in drugi predmeti,
vključno s pakirnim materialom, ki so morda prišli v stik z gomolji ali rastlinami, ki so bili ugotovljeni kot okuženi v skladu s
točko a) drugega odstavka 8. člena tega pravilnika,
– vsi gomolji ali rastline, uskladiščene v ali v stiku z objekti
ali predmeti iz pete alineje te točke, preden so bili ti očiščeni
in razkuženi,
– glede na rezultate testiranja iz 9. člena tega pravilnika,
tisti gomolji ali rastline, sestrsko ali starševsko klonsko sorodne
z gomolji ali rastlinami, ki so bili ugotovljeni kot okuženi v skladu
s točko a) drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, in za katere se kljub morebitnemu negativnemu rezultatu testa na organizem zdi, da so verjetno okuženi zaradi klonske povezave; lahko
se opravi testiranje sortne pristnosti, da se preveri istovetnost
okuženih in klonsko sorodnih gomoljev ali rastlin,
– mesta pridelave gomoljev ali rastlin iz prejšnje alineje.
2. Dejavniki možnega širjenja organizma iz točke c) drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, ki se jih upošteva pri
določanju razmejenega območja, so:
– bližina drugih mest pridelave, kjer se prideluje krompir
ali druge gostiteljske rastline,
– skupna pridelava in uporaba zalog semenskega krompirja.
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3. Obvestilo iz prvega odstavka 19. člena tega pravilnika
o ugotovljenih okužbah in razmejitvi območja vsebuje najmanj
naslednje podatke:
– ime sorte v partiji krompirja,
– tip (semenski, jedilni ipd.) in kjer lahko, tudi kategorijo
semenskega krompirja.
4. Obvestilo iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika
o ugotovljenih okužbah v primeru nevarnosti prenosa okužbe v
drugo državo članico vsebuje najmanj naslednje podatke:
– ime sorte partije krompirja,
– ime in naslov pošiljatelja in prejemnika,
– datum dostave partije krompirja,
– velikost dostavljene partije krompirja,
– kopijo rastlinskega potnega lista ali najmanj številko
rastlinskega potnega lista, če je ta bil izdan, oziroma registrsko
številko pridelovalca ali trgovca in kopijo dobavnice.
5. Dodatne informacije iz tretjega odstavka 19. člena tega
pravilnika so:
– datum, ko je bila okužba ugotovljena,
– kratek opis izvedenih postopkov za določitev vira in
možnega širjenja organizma, vključno z obsegom odvzetih
vzorcev,
– informacije o potrjenem ali domnevnem viru okužbe,
– podrobnosti o obsegu ugotovljene okužbe, vključno s
številom mest pridelave in številom partij z navedbo sorte in pri
semenskem krompirju tudi kategorije,
– podrobnosti o razmejitvi območja, vključno s številom
mest pridelave, ki niso bila ugotovljena kot okužena, vendar
so vključena v območje,
– druge informacije v zvezi s potrjenim izbruhom, ki jih
lahko zahteva Komisija.
Priloga 3
1. Možni načini drugačne odstranitve iz točke b) prvega
odstavka 10. člena tega pravilnika za gomolje in rastline krompirja, ki so bili ugotovljeni kot okuženi:
– uporaba za živalsko krmo po ustrezni toplotni obdelavi,
ki onemogoča preživetje organizma,
– odlaganje na ustreznem odlagališču z ločenim odstranjevanjem odpadkov, odobrenem s strani fitosanitarnega inšpektorja, kjer ni nevarnosti, da bi organizem prišel v okolje
kmetijskih zemljišč, npr. s pronicanjem,
– sežig,
– industrijska predelava z neposredno in takojšnjo dostavo v predelovalni obrat, ki ima ustrezne postopke za odstranjevanje odpadkov, odobrene s strani fitosanitarnega inšpektorja
in za katere je dokazano, da ne predstavljajo prepoznavne
nevarnosti za širjenje organizma, in sistem za čiščenje in razkuževanje vozil, ki se uporablja najmanj za vozila, ki odhajajo,
– drugi ukrepi, če ne predstavljajo prepoznavne nevarnosti za širjenje organizma.
2. Možni načini drugačne odstranitve iz točke b) prvega
odstavka 11. člena tega pravilnika za verjetno okužene gomolje
in rastline krompirja:
– uporaba kot jedilni krompir za prehrano, ki se pakira za
neposredno dobavo in uporabo brez prepakiranja na mestu
z ustreznimi postopki za odstranjevanje odpadkov; semenski
krompir in krompir namenjen za sajenje se lahko na istem
mestu sortira, pakira in skladišči le, če se to opravlja ločeno od
verjetno okuženega krompirja ali če so na razpolago ustrezni
postopki za temeljito čiščenje in razkuževanje,
– uporaba kot jedilni krompir za industrijsko predelavo,
namenjen za neposredno in takojšnjo dostavo v predelovalni
obrat, ki ima ustrezne postopke za odstranjevanje odpadkov
in sistem za čiščenje in razkuževanje vozil, ki se uporablja
najmanj za vozila, ki odhajajo,
– drug način uporabe ali odstranitve, če to ne predstavlja
prepoznavne nevarnosti za širjenje organizma in je to odobril
pristojni uradni organ zadevne države članice.

3. Ukrepi iz 13. člena tega pravilnika, ki se izvajajo znotraj razmejenega območja in veljajo za mesta pridelave, ki so
ugotovljena kot okužena v skladu s točko a) drugega odstavka
8. člena tega pravilnika, so:
3.1. Za okužene njive:
a) prva možnost:
– najmanj tri rastna leta, ki sledijo letu ugotovljene okužbe
se izvajajo ukrepi za odstranjevanje krompirjevih samosevcev
in drugih samoniklih gostiteljskih rastlin organizma ter se ne
sadijo gomolji, rastline ali botanično seme krompirja, druge samonikle gostiteljske rastline organizma ali poljščine, pri katerih
je bila ugotovljena nevarnost širjenja organizma;
– v prvi sezoni pridelave krompirja, ki sledi obdobju iz
prejšnje alineje, in pod pogojem, da na njivi najmanj dve zaporedni rastni leti pred sajenjem niso bili med uradnimi pregledi
najdeni krompirjevi samosevci in druge samonikle gostiteljske
rastline organizma, se dovoli pridelava jedilnega krompirja ter
se pridelani gomolji testirajo v skladu z uradno diagnostično
metodo iz 5. člena tega pravilnika;
– v sezoni pridelovanja krompirja, ki sledi obdobju iz prejšnje alineje, in ob upoštevanju ustreznega kolobarja, ki v primeru semenskega krompirja obsega najmanj dve leti, se lahko
sadi krompir za pridelavo semenskega ali jedilnega krompirja in
se izvede sistematična raziskava iz 3. člena tega pravilnika;
b) druga možnost:
– štiri rastna leta, ki sledijo letu ugotovljene okužbe se
izvajajo ukrepi za odstranjevanje krompirjevih samosevcev in
drugih samoniklih gostiteljskih rastlin organizma ter se njiva
vzdržuje v prahi ali kot trajni pašnik s pogosto nizko košnjo ali
intenzivno pašo;
– v prvi sezoni pridelovanja krompirja, ki sledi obdobju iz
prejšnje alineje in pod pogojem, da na njivi najmanj dve zaporedni rastni leti pred sajenjem niso bili med uradnimi pregledi
najdeni krompirjevi samosevci in druge samonikle gostiteljske
rastline organizma, se dovoli pridelava semenskega ali jedilnega krompirja ter se pridelani gomolji testirajo v skladu z uradno
diagnostično metodo iz 5. člena tega pravilnika.
3.2. Za druge njive na mestu pridelave, ki je bilo ugotovljeno kot okuženo, pod pogojem, da je nevarnost krompirjevih
samosevcev in drugih samoniklih gostiteljskih rastlin organizma
odpravljena:
a) v rastnem letu, ki sledi letu ugotovljene okužbe, se ne
sadijo gomolji, rastline ali botanično seme krompirja in druge
samonikle gostiteljske rastline organizma oziroma se lahko sadi
le uradno potrjen semenski krompir le za pridelavo jedilnega
krompirja,
b) v drugem rastnem letu, ki sledi letu ugotovljene okužbe,
se za pridelavo semenskega ali jedilnega krompirja lahko sadi
le uradno potrjen semenski krompir ali krompir, uradno testiran
na organizem in pridelan pod uradnim nadzorom na neokuženih mestih pridelave,
c) v najmanj še tretjem letu, ki sledi letu ugotovljene okužbe, se za pridelavo semenskega ali jedilnega krompirja sadi le
uradno potrjen semenski krompir ali krompir, pridelan pod uradnim nadzorom iz uradno potrjenega semenskega krompirja,
d) v vsakem od rastnih let iz prejšnjih točk se izvedejo
ukrepi za uničenje krompirjev samosevcev in drugih morebitnih
samoniklih gostiteljskih rastlin organizma ter uradno testiranje
pridelanega krompirja z vsakega krompirjevega posevka v skladu z uradno diagnostično metodo iz 5. člena tega pravilnika.
3.3. Takoj po ugotovljeni okužbi v skladu s točko a) drugega odstavka 8. člena tega pravilnika in po prvem naslednjem
rastnem letu se vsi stroji in skladiščni prostori na mestu pridelave, ki so vključeni v pridelavo krompirja, ustrezno očistijo in
razkužijo pod uradnim nadzorom z uporabo ustreznih metod,
katere ne predstavljajo prepoznavne nevarnosti za širjenje
organizma, v skladu z 12. členom tega pravilnika.
3.4. V zavarovanih prostorih, kjer je mogoče v celoti zamenjati substrat, se izvajajo naslednji ukrepi:
a) prepoved sajenja gomoljev, rastlin ali botaničnega semena krompirja; izjemoma se lahko odobri pridelavo krom-
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pirja, če se na pridelovalni enoti predhodno izvedejo uradno
nadzorovani ukrepi za izkoreninjenje organizma in odstranijo
vsi materiali gostiteljskih rastlin, vključno z najmanj celotno
zamenjavo rastnega substrata ter očiščenjem in razkužitvijo
pridelovalne enote in vse opreme,
b) krompir se lahko prideluje le iz uradno potrjenega semenskega krompirja ali minigomoljev ali mikrorastlin, pridobljenih iz testiranih virov.
4. Drugi ukrepi iz 13. člena tega pravilnika, ki se izvajajo
znotraj razmejenega območja, so:
a) takoj po ugotovljeni okužbi se opravi čiščenje in razkuževanje vseh strojev in skladiščnih prostorov na posestvih,
vključenih v pridelavo krompirja, kjer je to ustrezno; čiščenje
in razkuževanje se opravi pod uradnim nadzorom z uporabo
ustreznih metod, katere ne predstavljajo prepoznavne nevarnosti za širjenje organizma;
b) takoj in za najmanj tri sezone pridelovanja krompirja po
ugotovljeni okužbi se:
– izvede uradni nadzor posestev, ki pridelujejo, skladiščijo, sortirajo ali pakirajo krompir, vključno s posestvi, ki pogodbeno upravljajo s stroji za obdelavo krompirja,
– sadi le uradno potrjen semenski krompir ali krompir,
pridelan pod uradnim nadzorom, in opravi testiranje po spravilu
semenskega krompirja, pridelanega na mestih pridelave, ki so
bila ugotovljena kot verjetno okužena,
– pridelan semenski krompir na vseh posestvih skladišči,
sortira in pakira ločeno od jedilnega krompirja ali se med skladiščenjem, sortiranjem in pakiranjem semenskega in jedilnega
krompirja izvede temeljito čiščenje in razkuževanje skladišč,
strojev, orodja in opreme, ki se je pri tem uporabljala,
– izvaja sistematično raziskavo iz 3. člena tega pravilnika;
c) kadar je potrebno, se pripravi program za zamenjavo
vsega semenskega krompirja v ustreznem časovnem obdobju.

Priloga 4
Odlaganje odpadkov iz drugega odstavka 10. člena tega
pravilnika se lahko opravi na naslednje načine:
a) krompirjevi odpadki, vključno z izločenim krompirjem
in olupki, in drugi trdni odpadki v zvezi s krompirjem, vključno
z zemljo, kamni in drugimi ostanki, se
– odlagajo na ustreznem odlagališču z ločenim odstranjevanjem odpadkov, odobrenem s strani fitosanitarnega inšpektorja, kjer ni nevarnosti, da bi organizem prišel v okolje
kmetijskih zemljišč, npr. s pronicanjem; odpadki se prepeljejo
neposredno na odlagališče v zaprtem vozilu oziroma na način,
ki ne predstavlja nevarnosti izgube odpadkov, ali
– sežigajo, ali
– zanje izvedejo drugi ukrepi, odobreni s strani fitosanitarnega inšpektorja, pod pogojem, da ni nevarnosti širjenja
organizma;
b) odpadne vode: pred odstranitvijo se iz odpadnih vod,
ki vsebujejo suspendirane trdne delce, ti delci odstranijo s filtracijo ali postopkom posedanja. Te delce se odstrani v skladu
s prejšnjo točko. Nato se odpadne vode:
– pred odlaganjem segreje tako, da celotna prostornina
doseže najmanj 60 ºC za najmanj 30 minut, ali
– odstrani na drug primeren način, odobrenem s strani
fitosanitarnega inšpektorja in izveden pod njegovim uradnim
nadzorom tako, da ni nevarnosti, da bi odpadki lahko prišli v
stik s kmetijskim zemljiščem.
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Pravilnik o spremembah določenih pravilnikov
na področju veterinarstva zaradi pristopa
Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

Na podlagi 76. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah določenih pravilnikov na
področju veterinarstva zaradi pristopa Bolgarije
in Romunije k Evropski uniji
1. člen
Ta pravilnik ureja prilagoditev določenih pravilnikov na
področju veterinarstva zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k
Evropski uniji, v skladu z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne
20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju
kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo)
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12.
2006, str. 352).
2. člen
V Pravilniku o kužnih boleznih živali (Uradni list RS, št.
54/02, 63/03, 28/04, 142/04 in 93/05 – ZVMS) se v Delu IIIa.
Priloge IV besedilo točke 4.2. spremeni tako, da se glasi:
»Seznam nacionalnih referenčnih laboratorijev je določen
v točki 4.2 Priloge B Direktive Sveta z dne 26. junija 1964 o
problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na
trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (64/432/EGS)
(UL L št. 121 z dne 29. 7. 1964, str. 1977), zadnjič spremenjene
z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o
prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno
z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352) (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 64/432/EGS).«.
V Delu IV.a Priloge IV se besedilo pod 2 točke A. spremeni tako, da se glasi:
»Seznam nacionalnih referenčnih laboratorijev je določen
v točki 4.2 Priloge C Direktive 64/432/EGS.«.
3. člen
V Pravilniku o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in uvozu kopitarjev iz tretjih
držav (Uradni list RS, št. 21/04, 34/04 – popr., 93/05 – ZVMS
in 90/06) se v Prilogi C besedilo opombe c spremeni tako, da
se glasi:
»V Nemčiji 'Beamteter Tierarzt'; in Belgiji 'Inspecteur
vétérinaire' ali 'Inspecteur Dierenarts'; v Franciji 'Vétérinaire officiel'; v Italiji 'Veterinario ufficiale'; v Luxemburgu 'Inspecteur vétérinaire'; na Nizozemskem 'Officieel Dierenarts';
na Danskem: 'Embeds Dyrlaege'; na Irskem: 'Veterinary Inspector'; v Veliki Britaniji 'Veterinary Inspector'; v Grčiji
“Επίσημος Κτηνίατρος'; v Španiji 'Inspector Veterinario'; na
Portugalskem 'Inspector Veterinÿrio'; v Avstriji: “Amtstierarzt”;
na Finskem: “kutmanelâinliiakàri ou kaupungînetiintâakâri ou
laâninelainlaâkari/kommunaheierinâr ou stadavetcrinàr ou tinsveterinar”; na Švedskem: “lansveterinàr, distriklsveleriniir ou
gràrmvetetinar”; v Češki Republiki: “veterinární inspektor”; v
Estoniji: “veterinaarjärelevalve ametnik”; na Cipru: “Επίσημος
Κτηνίατρος”; v Latviji: “veterinārais inspektors”; v Litvaniji: “veterinarijos inspektorius”; na Madžarskem: “hatósági állatorvos”;
na Malti: “veterinarju uffiċjali”; na Poljskem: “urzędowy lekarz
weterynarii”; v Sloveniji: “veterinarski inšpektor”; na Slovaškem:
“veterinárny inšpektor”; v Bolgariji: “ветеринарен инспектор”;
v Romuniji: “medic veterinar autorizat”.«.
4. člen
V Pravilniku o veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske
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unije ter uvoz iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 5/04, 21/04 in
93/05 – ZVMS) se v Prilogi 1 besedilo 1. točke spremeni tako,
da se glasi:
»Seznam nacionalnih referenčnih laboratorijev je določen
v točki 1. Priloge I Direktive Sveta z dne 15. oktobra 1990 o
pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti
za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz
tretjih držav (90/539/EGS) (UL L št. 303 z dne 31. 10. 1990, str.
6), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne
20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju
kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo)
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12.
2006, str. 352).«.

Na podlagi 10., 12. člena in četrte alineje 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo in 61/06 ZDru-1) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

5. člen
V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje klasične prašičje kuge – Pestis suum (Uradni list
RS, št. 62/03, 23/04 in 93/05 – ZVMS) se v Prilogi 7 besedilo
1. točke spremeni tako, da se glasi:
»Seznam nacionalnih referenčnih laboratorijev je določen
v točki 1. Priloge III Direktive Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo
kugo (UL L št. 316 z dne 1. 12. 2001, str. 5), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o
prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z
veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352).«.

1. člen
V Pravilniku o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav
in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa
škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 120/04) se v petem
odstavku 7. člena črta besedilo », kateri priloži zapisnik fitosanitarnega inšpektorja o izpolnjevanju zahtev iz tega člena«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Uprava izda odločbo o uradni odobritvi mesta v
notranjosti na podlagi zapisnika fitosanitarnega inšpektorja o
izpolnjevanju zahtev iz tega člena. Uprava zapisnik pridobi po
uradni dolžnosti.«.

6. člen
V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje slinavke in parkljevke (Uradni list RS, št. 75/05
in 93/05 – ZVMS) se v Prilogi 11 del A spremeni tako, da se
glasi:
»Seznam nacionalnih referenčnih laboratorijev je določen
v Delu A Priloge XI Direktive Sveta 2003/85/EC z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in
parkljevke, ki razveljavljajo Direktivo 85/511/EGS in odločbe
89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/EGS
(UL L št. 306 z dne 22. 11. 2003, str. 1), zadnjič spremenjeno
z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o
prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z
veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352).«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 007-10/2007
Ljubljana, dne 26. marca 2007
EVA 2007-2311-0086

Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Pravilnik o spremembah Pravilnika o
dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav
in premeščanju krompirja, da se prepreči
nevarnost vnosa škodljivih organizmov

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o dodatnih zahtevah
pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju
krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa
škodljivih organizmov

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-455/2006
Ljubljana, dne 15. marca 2007
EVA 2007-2311-0047
Iztok Jarc l.r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o nomenklaturi poklicev

Na podlagi 9. člena Zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) v povezavi s 3., 8., 11.,
12., 13., 14. in 15. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o nomenklaturi poklicev
1. člen
V Pravilniku o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS,
št. 77/03, 27/04, 73/04, 108/04, 18/05, 54/05, 103/05, 21/06,
50/06 in 136/06) se Priloga I: IZOBRAŽEVANJE, podnaslov
ime poklicnega standarda, dopolni z naslednjim besedilom:

Uradni list Republike Slovenije
»Romski pomočnik/romska pomočnica
Romski koordinator/romska koordinatorka

Št.

V.
V.
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95. seja
95. seja

    Priloga I: IZOBRAŽEVANJE, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se dopolni z naslednjim
besedilom:
»Romski pomočnik/romska pomočnica
V.
95. seja
Romski koordinator/romska koordinatorka
V.
95. seja

Stran

18. 12. 2006
18. 12. 2006.«.

18. 12. 2006
18. 12. 2006.«.

2. člen
V Prilogi II: UMETNOST, podnaslov ime poklicnega standarda, se pri oblikovalcu/oblikovalki osvetljave V. stopnja zahtevnosti nadomesti s VI. stopnjo zahtevnosti.
Priloga II: UMETNOST, podnaslov ime poklicnega standarda se za poklicnim standardom osvetljevalec/osvetljevalka
dopolni z naslednjim besedilom:
»Medijski asistent/medijska asistentka
Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin
3D in video oblikovalec/oblikovalka
Oblikovalec/oblikovalka zvoka
Montažer/montažerka slike in zvoka
Medijski arhivist/medijska arhivistka

V.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.

94. seja
94. seja
94. seja
94. seja
94. seja
94. seja

24. 11. 2006
24. 11. 2006
24. 11. 2006
24. 11. 2006
24. 11. 2006
24. 11. 2006.«.

3. člen
Priloga V: TEHNIKA se v podnaslovu ime poklicnega standarda za poklicnim standardom snovalec/snovalka energetskih
naprav in sistemov dopolni z naslednjim besedilom:
Tehnolog/tehnologinja elektroenergetike

VI.

94. seja

24. 11. 2006

4. člen
V Prilogi VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA se v podnaslovu ime poklicnega standarda za poklicnim standardom
plemenitilec/plemenitilka tekstilij črta poklicni standard pomočnik/pomočnica rudarja.
Priloga VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA se v podnaslovu ime poklicnega standarda za poklicnim standardom pomočnik/pomočnica rudarja dopolni z naslednjim besedilom:
»Pomočnik/pomočnica upravljalca geovrtalnih strojev
Upravljalec/upravljalka geovrtalnih strojev

III.
IV.

92. seja
92. seja

14. 7. 2006
14. 7. 2006.«.

Priloga VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA se v podnaslovu ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, za
katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen
način dopolni z naslednjim besedilom:
»Pomočnik/pomočnica upravljalca geovrtalnih strojev
Upravljalec/upravljalka geovrtalnih strojev

III.
IV.

92. seja
92. seja

5. člen
V Prilogi VII: ARHITEKTURA, GRADBENIŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se črtata poklicna standarda
pomočnik/pomočnica upravljalca geovrtalnih strojev in upravljalec/upravljalka geovrtalnih strojev.
V Prilogi VII: ARHITEKTURA, GRADBENIŠTVO, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti,
se črtata kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
pomočnik/pomočnica upravljalca geovrtalnih strojev in upravljalec/upravljalka geovrtalnih strojev.

14. 7. 2006
14. 7. 2006.«.
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6. člen
V Prilogi VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO,
ime poklicnega standarda, se poklicna standarda odkupovalec/
odkupovalka lesa in vodja gozdne proizvodnje prestavita za
poklicni standard gozdar traktorist/gozdarka traktoristka.
V Prilogi VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO,
podnaslov ime poklicnega standarda, se ime poklicnega standarda gozdar gojitelj/gozdarka gojiteljica spremeni v gozdarski
gojitelj/gozdarska gojiteljica, ime poklicnega standarda gozdar
sekač/gozdarka sekačica spremeni v gozdarski sekač/gozdarska sekačica in ime poklicnega standarda gozdar traktorist/gozdarka traktoristka se spremeni v gozdarski traktorist/gozdarska
traktoristka.
Priloga VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO,
podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom gozdar traktorist/gozdarka traktoristka dopolni z naslednjim besedilom:
»Vzdrževalec/vzdrževalka rekreacijskih in športnih
zelenih površin
Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij
Izdelovalec/izdelovalka aranžerskega materiala
Oblikovalec/oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem
Vodja vrtnarskega podjetja
Oblikovalec in urejevalec/oblikovalka in urejevalka
okolja z rastlinami

IV.
IV.
IV.

93. seja
93. seja
93. seja

13. 10. 2006
13. 10. 2006
13. 10. 2006

V.
V.

93. seja
93. seja

13. 10. 2006
13. 10. 2006

V.

93. seja

13. 10. 2006.«.

Priloga VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO,
podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in
konjeništvo dopolni z naslednjim besedilom:
»Kmetijski farmacevt/kmetijska farmacevtka
Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za oblikovanje in urejanje poslovnega in bivalnega prostora z
rastlinami
Upravljalec/upravljalka rekreacijskih in športnih zelenih površin

VI.

93. seja

13. 10. 2006

VI.

93. seja

13. 10. 2006

VI.

93. seja

13. 10. 2006.«.

    Priloga VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj
in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj
in spretnosti zelenjadar/zelenjadarica dopolni z naslednjim
besedilom:
»Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica
Gozdarski sekač/gozdarska sekačica
Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka

IV.
IV.
IV.

93. seja
93. seja
93. seja

13. 10. 2006
13. 10. 2006
13. 10. 2006.«.

7. člen
Priloga XII: OSEBNE STORITVE, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom vizažist/vizažistka
dopolni z naslednjim besedilom:
»Lasničar – lasuljar/lasničarka – lasuljarka
Frizer stilist – oblikovalec pričeske/frizerka stilistka
– oblikovalka pričeske
Frizer – tehnolog/frizerka – tehnologinja
Masker/maskerka

IV.

95. seja

18. 12. 2006

V.
V.
V.

95. seja
95. seja
95. seja

18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006.«.
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8. člen
Priloga XVI: VOJAŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se dopolni z naslednjim besedilom:
»Vojak/vojakinja strelec/strelka
Vojak/vojakinja pehote
Vojak/vojakinja artilerije
Voznik/voznica oklepnega vozila
Vojak/vojakinja mornar/mornarka
Vojak/vojakinja inženirstva
Vojak/vojakinja nuklearno radiološko kemično biološke obrambe – dekontaminator
Vojak/vojakinja posebnih enot
Operater/operaterka orožja in oborožitvenih sistemov
oklepnega vozila
Vojak/vojakinja mornarski potapljač
Vojak/vojakinja specialist inženirstva
Vojak/vojakinja za oskrbo
Vojak/vojakinja veterinarski bolničar/bolničarka
Vojaški voznik/voznica
Vojak/vojakinja elektronskega izvidovanja
/elektronskega bojevanja
Vojak/vojakinja specialist artilerije – izvidnik
Vojak/vojakinja specialist artilerije – meteorolog
Vojak/vojakinja specialist artilerije – topograf
Vojak/vojakinja specialist artilerije – računač
Vojak/vojakinja operater/operaterka sistema nadzora
in kontrole zračnega prostora
Vojak/vojakinja operater/operaterka radarskega
sistema
Vojak/vojakinja zračne obrambe
Vojak/vojakinja specialist nuklearno radiološko kemično biološke obrambe – izvidnik
Vojak/vojakinja specialist nuklearno radiološko kemično biološke obrambe – laborant
Vojak/vojakinja informatik
Vojaški policist/policistka
Podčastnik/podčastnica pehote
Podčastnik posebnih enot
Podčastnik/podčastnica artilerije
Podčastnik/podčastnica sistema nadzora in kontrole
zračnega prostora
Podčastnik/podčastnica operater /operaterka radarskega sistema
Podčastnik/podčastnica zračne obrambe
Podčastnik/podčastnica oklepnih enot
Tehnik/tehnica letalec na vojaškem zrakoplovu
Letalski tehnik/tehnica za vojaške zrakoplove
Podčastnik/podčastnica mornar/mornarka
Podčastnik/podčastnica mornarski potapljač
Podčastnik/podčastnica inženirstva
Podčastnik/podčastnica nuklearno radiološko kemično biološke obrambe
Podčastnik/podčastnica za oskrbo
Veterinarski podčastnik/podčastnica
Podčastnik/podčastnica premikov in transportov
Podčastnik/podčastnica informatik
Podčastnik/podčastnica vojaške policije

IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.

95. seja
95. seja
95. seja
95. seja
95. seja
95. seja

18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006

IV.
IV.

95. seja
95. seja

18. 12. 2006
18. 12. 2006

IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.

95. seja
95. seja
95. seja
95. seja
95. seja
95. seja

18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006

V.
V.
V.
V.
V.

95. seja
95. seja
95. seja
95. seja
95. seja

18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006

V.

95. seja

18. 12. 2006

V.
V.

95. seja
95. seja

18. 12. 2006
18. 12. 2006

V.

95. seja

18. 12. 2006

V.
V.
V.
V.
V.
V.

95. seja
95. seja
95. seja
95. seja
95. seja
95. seja

18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006

V.

95. seja

18. 12. 2006

V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

95. seja
95. seja
95. seja
95. seja
95. seja
95. seja
95. seja
95. seja

18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006

V.
V.
V.
V.
V.
V.

95. seja
95. seja
95. seja
95. seja
95. seja
95. seja

18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006.«.
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9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-7/2005/23
Ljubljana, dne 5. marca 2007
EVA 2007-2611-0014

Uradni list Republike Slovenije

nije.

II.
Ta odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

Št. 2620-7/2004/100
Ljubljana, dne 19. marca 2007
EVA 2007-2411-0031

Marjeta Cotman l.r.
Ministrica za delo,
družino in socialne zadeve

1618.

Pravilnik o spremembah Odredbe o znaku
dobavitelja

mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

1620.

Pravilnik o stroških za fotokopiranje uradnih
aktov ali listin pri upravnem organu

Na podlagi 21. člena Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin
(Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Na podlagi 28.a člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 131/06
(ZPCP-2) in 14/07) izdaja minister za javno upravo

PRAVILNIK
o spremembah Odredbe o znaku dobavitelja

PRAVILNIK
o stroških za fotokopiranje uradnih aktov
ali listin pri upravnem organu

1. člen
V Odredbi o znaku dobavitelja (Uradni list RS, št. 97/00)
se v naslovu in členih beseda »Odredba« v različnih sklonih
nadomesti z besedo »Pravilnik« v ustreznem sklonu.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se črta besedilo »standardizacijo in«.
Tretji odstavek se črta.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-2/2007
Ljubljana, dne 26. marca 2007
EVA 2007-3211-0017
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

1619.

Odločba o preklicu imenovanja
klasifikacijskega zavoda

Na podlagi drugega odstavka 92. člena in prvega odstavka 141. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet

ODLOČBO
o preklicu imenovanja klasifikacijskega zavoda
I.
Zaradi neizpolnjevanja pogoja iz 92. člena v povezavi s
141. členom Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06
– uradno prečiščeno besedilo) se prekliče imenovanje za ugotavljanje sposobnosti čolnov za plovbo za:
HRVATSKI REGISTAR BRODOVA, Marasovićeva 67,
P.O. Box 187, 21000 Split, Hrvaška.

1. člen
Cene za fotokopiranje uradnih aktov ali listin pri upravnem
organu so:
– ena stran enostranske fotokopije formata A4 ali manjšega formata: 0,06 €
– ena stran obojestranske fotokopije formata A4 ali manjšega formata: 0,04 €
– ena stran enostranske fotokopije formata A3: 0,13 €
– ena stran obojestranske fotokopije formata A3: 0,11 €
– ena stran enostranske fotokopije večjega formata od
formata A3: 1,25 €
– ena stran obojestranske fotokopije večjega formata od
formata A3: 1,23 €
– ena stran enostranske barvne fotokopije formata A4 ali
manjšega formata: 0,63 €
– ena stran obojestranske barvne fotokopije formata A4
ali manjšega formata: 0,61 €
– ena stran enostranske barvne fotokopije formata A3 ali
večjega formata: 1,25 €
– ena stran obojestranske barvne fotokopije formata A3
ali večjega formata: 1,23 €
– ena stran enostranske barvne fotokopije večjega formata od formata: 2,50 €
– ena stran obojestranske barvne fotokopije večjega formata od formata A3: 2,48 €.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-34/2007-9
Ljubljana, dne 14. marca 2007
EVA 2007-3111-0026
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo
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USTAVNO SODIŠČE
1621.

Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega
sodišča, Višjega sodišča v Mariboru in
Okrajnega sodišča v Murski Soboti

Številka: Up-1299/06-16
Datum: 15. 3. 2007

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. iz Ž. Ž. in Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z. Z., na
seji 15. marca 2007

o d l o č i l o:
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 208/2006 z dne 15. 6.
2006, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 3068/2005 z
dne 10. 1. 2006 in sodba Okrajnega sodišča v Murski Soboti št.
P 585/90 z dne 18. 11. 2005 se razveljavijo in se zadeva vrne
Okrajnemu sodišču v Murski Soboti v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Okrajno sodišče je v pravdnem postopku zavrnilo primarni in podrejeni tožbeni zahtevek, s katerima je pritožnik (v
pravdi tožnik) od Republike Slovenije zahteval plačilo odškodnine za škodo, ki jo je utrpel kot vojaški obveznik Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljevanju JLA) tedanje Socialistične
federativne republike Jugoslavije (v nadaljevanju SFRJ) na
ozemlju Republike Slovenije. Višje sodišče je njegovo pritožbo
zavrnilo, Vrhovno sodišče pa je zavrnilo njegovo revizijo. Odločitev sodišč temelji na stališču, da je Republika Slovenija od
SFRJ prevzela le tiste njene obveznosti za škodo, povzročeno
v JLA, ki jih je imela SFRJ nasproti slovenskim državljanom
in osebam, ki so imele na dan plebiscita v Republiki Sloveniji
stalno prebivališče in so v njej dejansko bivale. Ocenila so,
da zato, ker pritožnik ni državljan Republike Slovenije, prav
tako pa v njej na dan plebiscita ni imel stalnega prebivališča
niti v njej ni dejansko bival, ni pravne podlage za odgovornost
Republike Slovenije. V obrazložitvi so poudarila, da je takšno
ustaljeno stališče sodne prakse.
2. Pritožnik v ustavni pritožbi zatrjuje kršitev 14., 15., 16.,
22. in 26. člena Ustave. Pojasnjuje, da je tožbo za povračilo
škode, za katero je bila tedaj odgovorna SFRJ, pred pristojnim
slovenskim sodiščem vložil že pred razpadom SFRJ. Po njegovem mnenju okoliščina, da je državljan Bosne in Hercegovine,
za odločitev o odškodnini ne bi smela biti pomembna. Navaja,
da bi morala Republika Slovenija odgovornost za obveznosti
SFRJ urediti drugače in pritožniku povrniti škodo; če pa se je
odločila, da odgovornosti ne prevzame, bi bila morala zadevo
odstopiti pristojnemu sodišču v Bosni in Hercegovini. Poudarja,
da je bilo njegovo izvajanje obrambnih nalog potrebno in koristno za Republiko Slovenijo.
3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo 7. 9. 2006
sprejel v obravnavo. V skladu s 56. členom Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) je
Ustavno sodišče ustavno pritožbo poslalo Vrhovnemu sodišču,
v skladu z 22. členom Ustave pa nasprotni stranki v pravdnem
postopku (toženki). Na ustavno pritožbo ni odgovoril nihče.
B.
4. Pritožnik je v pravdi trdil, da je med služenjem vojaškega roka v nekdanji JLA na ozemlju Republike Slovenije utrpel
škodo, ker so bili pogoji zdravstvene zaščite vojakov pomanjkljivi in ker je bil prepozno poslan na zdravljenje.
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5. V času vložitve tožbe (26. 2. 1988) je bila za povračilo
škode, storjene v zvezi z opravljanjem vojaške službe v JLA, v
skladu z drugim odstavkom 222. člena Zakona o službi v oboroženih silah (Uradni list SFRJ, št. 22/74 in nasl.) odgovorna
federacija. Po razpadu SFRJ so države naslednice sicer sklenile Sporazum o vprašanjih nasledstva (Uradni list RS, št. 71/02
– MP, št. 20/02 – MSVN), vendar z njim vprašanja nasledstva
tovrstnih odškodninskih obveznosti SFRJ niso uredile.
6. Izpodbijana odločitev temelji na stališču, da je Republika Slovenija ena izmed pravnih naslednic SFRJ. Okrajno in
Višje sodišče se pri tem – skladno z ustaljeno sodno prakso
– sklicujeta na določbo I Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I in nasl. – v nadaljevanju TUL) in na 1. člen Ustavnega
zakona za izvedbo TUL (Uradni list RS, št. 1/91-I in nasl. – v
nadaljevanju UZITUL), Okrajno sodišče pa tudi na Sporazum o
vprašanjih nasledstva. Z navedeno določbo TUL je Republika
Slovenija (med drugim) razglasila, da prevzema vse pravice
in dolžnosti, ki so bile s prejšnjo Ustavo Slovenije in z Ustavo
SFRJ prenesene na federacijo. UZITUL pa ureja prevzem
izvrševanja tako prevzetih pravic in dolžnosti s strani organov
Republike Slovenije. Na teh določbah TUL in UZITUL temelji
tudi (smiselna) ocena sodišč o odgovornosti za škodo, nastalo
med služenjem vojaškega roka v nekdanji JLA, za katero je
prej odgovarjala SFRJ: ker je Republika Slovenija prevzela
(tudi) pristojnosti v zvezi z obrambo ozemlja, ki so se dotlej
izvrševale prek JLA, je s tem prevzela tudi z njimi povezane
obveznosti. Vendar je po presoji sodišč Republika Slovenija
od razpadle federacije prevzela odgovornost le za tiste v JLA
storjene škode, ki so nastale njenim državljanom in osebam,
ki so po 13. členu UZITUL z njimi izenačene.
7. Pritožnik med drugim navaja, da za odločitev o odgovornosti Republike Slovenije za škodo, ki mu je nastala med
služenjem vojaškega roka v JLA na slovenskem ozemlju, in
za katero je pred svojim razpadom odgovarjala SFRJ, tožbo
za njeno povrnitev pa je moral vložiti v Sloveniji, ne sme biti
pomembna okoliščina, da je državljan Bosne in Hercegovine.
Meni, da je to stališče v neskladju s pravico do enakosti pred
zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Poseben
izraz te pravice je v sodnih postopkih pravica do enakega
varstva pravic iz 22. člena Ustave. Zato je Ustavno sodišče
izpodbijano odločitev preizkusilo z vidika morebitne kršitve
22. člena Ustave.
 Vprašanje, ali bi sodišča glede na čas škodnega dogodka
(leto 1986) morala uporabiti novejši zakon (Zakon o službi v oboroženih silah, Uradni list SFRJ, št. 7/85 in nasl.), ki je začel veljati 24.
2. 1985, ni bistveno. Relevantni določbi o odgovornosti za škodo
(v novejšem zakonu je to drugi odstavek 218. člena) sta namreč v
obeh zakonih vsebinsko enaki.
 Glej npr. Pravno mnenje Vrhovnega sodišča z dne 19. 6.
1997, objavljeno v: Pravna mnenja št. 1/97, str. 8.
 Pristojnosti tistega dela oboroženih sil, ki jih je uresničevala
JLA, so bile prenesene na federacijo, medtem ko je bila teritorialna
obramba v pristojnosti tedanje Socialistične republike Slovenije
(305. člen Ustave Socialistične republike Slovenije, Uradni list SRS,
št. 6/74 in nasl.).
 Sodišči prve in druge stopnje sta sicer zapisali, da je pogoj
za odgovornost Republike Slovenije oškodovančevo državljanstvo
in stalno prebivališče v času škodnega dogodka (torej v tedanji
Socialistični republiki Sloveniji). Iz (sicer skope) obrazložitve Vrhovnega sodišča in iz pravnega mnenja Vrhovnega sodišča z dne 19.
6. 1997, na katerega se sklicujejo sodišča v izpodbijanih sodbah,
pa je mogoče razbrati, da je za presojo prevzema te obveznosti
ključno vprašanje državljanstva Republike Slovenije kot države
naslednice.
 13. člen UZITUL določa: »Državljani drugih republik, ki so na
dan plebiscita o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije
23. decembra 1990 imeli prijavljeno stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji in tukaj tudi dejansko živijo, so do pridobitve državljanstva
Republike Slovenije po 40. členu Zakona o državljanstvu Republike
Slovenije oziroma do izteka rokov po 81. členu Zakona o tujcih
izenačeni v pravicah in dolžnostih z državljani Republike Slovenije,
razen v primerih iz 16. člena tega zakona.«
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8. Pravica do enakega varstva pravic med drugim zavezuje sodišče, da z vidika razlage pravne norme v bistvenem
enake položaje obravnava enako. Različno obravnavanje v
bistvenem enakih položajev je ustavno dopustno le, če za to
obstaja razumen, v naravi stvari utemeljen razlog.
9. Iz izpodbijanih sodb (še bolj očitno pa iz pravnega
mnenja Vrhovnega sodišča z dne 19. 6. 1997, na katerega
se v utemeljitev svoje presoje sklicujejo vsa tri sodišča) je
razvidno, da je za razlago navedenih določb TUL in UZITUL
odločilno pojmovanje sodišč o naravi odgovornosti države za
škodo, ki jo utrpi vojaški obveznik pri služenju vojaškega roka.
Ta je po njihovi presoji korelat pravice države do vpoklica svojega državljana k izpolnjevanju vojaške obveznosti: država za
tovrstno škodo odgovarja svojemu državljanu (že) zato, ker ga
je vpoklicala k vojaški dolžnosti, ta pa se je kot njen državljan
na to moral odzvati.
10. Odgovornost SFRJ za škodo, ki jo povzroči vojaška
oseba JLA, je (splošno) določal Zakon o službi v oboroženih
silah. Ta je v prvem odstavku 222. člena določal, da odgovarja
federacija za škodo, ki jo vojaška oseba JLA stori s svojim nezakonitim in z nepravilnim delom v zvezi z opravljanjem službe
občanom ali pravnim osebam, po splošnih odškodninskih predpisih. Smiselno enako je tudi drugi odstavek istega člena glede
odgovornosti za »druge škode« v zvezi z opravljanjem vojaške
funkcije odkazoval na uporabo splošnih odškodninskih predpisov. S slednjo določbo so zajeti (tudi) primeri, ko pripadnik
JLA povzroči škodo drugemu pripadniku JLA (npr. vojaškemu
obvezniku). Skladno s splošnimi odškodninskimi predpisi, vsebovanimi v Zakonu o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ,
št. 29/78 in nasl. – v nadaljevanju ZOR), je v takih primerih
federacija odgovarjala bodisi (in praviloma) zato, ker je škodo
s krivdnim ravnanjem (oziroma opustitvijo) povzročil pripadnik
JLA (prvi odstavek 154. člena ZOR), bodisi na podlagi vzročnosti, kadar je škoda izvirala iz stvari ali dejavnosti z večjo škodno nevarnostjo za okolico (drugi odstavek 154. člena ZOR).
Odgovornost SFRJ za škodo je v primeru, če je škodo utrpel
pripadnik JLA, temeljila na vsebinsko enakih predpostavkah
kot v primeru, če je bila škoda povzročena tretji osebi. Izkaže
se torej, da obravnavana odškodninska odgovornost ne temelji
na okoliščini, da je država posameznika prisilila v udeležbo pri
vojaški obrambi države; vojaškemu obvezniku za škodo, pretrpljeno v času služenja vojaškega roka, ni odgovarjala (že zgolj)
zato, ker ga je vpoklicala na služenje vojaškega roka.
11. Glede na to je treba pri presoji, ali je Republika Slovenija pasivno legitimirana za povrnitev škode, upoštevati vse
okoliščine primera. V konkretnem primeru je pritožnik zatrjevano škodo utrpel kot pripadnik JLA na ozemlju Republike Slovenije pred njeno osamosvojitvijo. Pritožnik je na tem ozemlju
kot državljan SFRJ v vojski, ki je bila tedaj tudi vojska Republike Slovenije, sodeloval pri obrambi tedanje skupne države.
Po 61. členu tedaj veljavnega Zakona o pravdnem postopku
(Uradni list SFRJ, št. 4/77 in nasl. – ZPP/77) je bilo za spore
zoper federacijo iz razmerij z vojaškimi enotami izključno krajevno pristojno sodišče po sedežu poveljstva vojaške enote,
iz razmerja s katero je izviral spor, zato je tožbo vložil pred
sodiščem v Murski Soboti. Pritožnik je torej moral, ne glede na
svoje tedanje republiško državljanstvo in stalno bivališče, tožbo
vložiti pred krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.
Republiška pripadnost občinskega upravnega organa, ki je
pritožnika napotil na služenje vojaškega roka, je bila za pritožnikov položaj v zvezi z zatrjevano škodo nepomembna. Med
 Tako tudi sodna praksa (npr. v sodbi Vrhovnega sodišča št.
II Ips 182/2000 z dne 5. 10. 2000 in v sklepu Vrhovnega sodišča
št. II Ips 257/98 z dne 7. 10. 1998).
 Prim. npr. odločitvi Vrhovnega sodišča, citirani v opombi 6,
in sodbi Vrhovnega sodišča št. II Ips 2/2001 z dne 20. 9. 2001 in
št. II Ips 456/97 z dne 19. 11. 1998.
 Člen 61 ZPP/77 se je glasil: »V sporih zoper federacijo iz
razmerij z vojaškimi enotami je izključno pristojno sodišče, na katerega območju ima sedež poveljstvo vojaške enote«.
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sodnim postopkom je nato prišlo do razpada do tedaj skupne
države, ki je s tem prenehala obstajati. Glede vseh navedenih
okoliščin je bil pritožnik v povsem enakem položaju, kot so bili
oškodovanci, ki so utrpeli škodo pri služenju vojaškega roka
na ozemlju Republike Slovenije kot slovenski državljani. Zato
pri presoji odgovornosti Republike Slovenije za škodo, ki je
nastala na njenem ozemlju in je zanjo do osamosvojitve odgovarjala njena pravna prednica, državljanstvo oškodovanca
ne more biti utemeljen razlog razlikovanja. Pri tem pa tudi ne
more biti pomembno, da sodišča v nekaterih primerih Republiki
Sloveniji nalagajo odgovornost povrniti škodo, ki je nastala
med služenjem vojaškega roka slovenskim državljanom zunaj
njenega ozemlja. Drugačno stališče bi ob dejstvu, da države
naslednice tega vprašanja niso uredile z mednarodno pogodbo,
lahko pomenilo, da bi bila oškodovancem povrnitev škode onemogočena zgolj zaradi tega, ker je med dolgotrajnim sodnim
postopkom razpadla država. To pa bi bilo v nasprotju z načelom
pravičnosti.
12. Ker so sodišča kršila pritožnikovo pravico do enakega
varstva pravic iz 22. člena Ustave, je bilo treba izpodbijane
sodbe razveljaviti in zadevo vrniti prvostopenjskemu sodišču v
novo odločanje. Glede na to Ustavnemu sodišču ni bilo treba
preizkušati obstoja drugih zatrjevanih kršitev. V ponovljenem
postopku bo sodišče moralo odločiti ob upoštevanju razlogov,
ki so narekovali sprejem te odločbe.
C.
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS in tretje alineje tretjega 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, Lojze Janko,
mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnica Škrk je dala pritrdilno
ločeno mnenje.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

1622.

Odločba o razveljavitvi odločbe Višjega
sodišča v Ljubljani in odločbe Okrajnega
sodišča v Grosupljem in ustavitvi postopka o
prekršku

Številka: Up-1062/05-21

Datum: 15. 3. 2007

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. iz Ž. Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji
15. marca 2007

o d l o č i l o:
1. Odločba Višjega sodišča v Ljubljani št. PRpv 1630/2005
z dne 20. 9. 2005 in odločba Okrajnega sodišča v Grosupljem
št. PRs-2096/03 z dne 17. 8. 2005 se razveljavita.
2. Postopek o prekršku v zadevi št. PRs-2096/03 Okrajnega sodišča v Grosupljem zoper obdolženega A. A. se ustavi.
3. Stroški postopka v zadevi iz prejšnje točke bremenijo
proračun.



Gl. Pravno mnenje Vrhovnega sodišča z dne 19. 6. 1997.

Uradni list Republike Slovenije
Obrazložitev
A.
1. S prvostopenjsko odločbo o prekršku je bil pritožnik
spoznan za odgovornega storitve cestnoprometnega prekrška
po točki c) četrtega odstavka 117. člena Zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in nasl. – ZVCP).
Izrečeni sta mu bili denarna kazen v znesku 100.000 tolarjev in
stranska kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
ter naloženo plačilo stroškov postopka. Višje sodišče je odločitev o stranski kazni spremenilo in je pritožniku namesto prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja izreklo šest kazenskih
točk, sicer pa prvostopenjsko odločbo potrdilo.
2. Pritožnik v ustavni pritožbi zatrjuje kršitev 22. in 25. člena Ustave. Kršitev enakega varstva pravic zatrjuje pritožnik s
tem, da je bila drugostopenjska odločba o prekršku odpravljena
na pritožnikov naslov po tem, ko je že nastopilo absolutno zastaranje. V zvezi s tem se sklicuje na stališča, ki jih je zavzelo
Ustavno sodišče v odločbi št. Up-762/03 z dne 7. 4. 2005
(Uradni list RS, št. 46/05 in OdlUS XIV, 39). Kršitev 25. člena
Ustave zatrjuje pritožnik z navedbo, da je drugostopenjsko sodišče zavzelo zgolj pavšalno stališče glede pritožbenih navedb.
Predlaga razveljavitev izpodbijanih odločb.
3. Ustavno sodišče je v postopku po četrtem odstavku
55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94
– v nadaljevanju ZUstS) s sklepom št. Up-1062/05 z dne 14. 3.
2006 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. V skladu s 56. členom jo je poslalo v odgovor Višjemu sodišču v Ljubljani ter
Okrajnemu sodišču v Grosupljem, ki nanjo nista odgovorili.
B.
4. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis Okrajnega sodišča v Grosupljem št. PRs-2096/03. Iz spisa je razvidno, da je
pritožnik storil prekršek 28. 9. 2003. Prvostopenjska odločba je
bila izdana 17. 8. 2005. O pritožbi je Višje sodišče odločilo na
seji 20. 9. 2005. Absolutno zastaranje postopka o prekršku zoper pritožnika je nastopilo 28. 9. 2005. Iz podatkov spisa izhaja,
da je bila drugostopenjska odločba (njen odpravek ima datum
26. 9. 2005) odpravljena na pritožnikov naslov šele dne 29. 9.
2005, kar pomeni en dan po dnevu, ko je nastopilo absolutno
zastaranje postopka o prekršku. Pritožniku in njegovemu zagovorniku je bila drugostopenjska odločba vročena 30. 9. 2005
(dva dni po nastopu absolutnega zastaranja).
5. Gre za primer, o kakršnem je Ustavno sodišče že odločilo z odločbo št. Up-762/03. V njej je med drugim navedlo, da
morajo državni organi znotraj roka, določenega za absolutno
zastaranje pregona, opraviti vsa procesna dejanja, da bi postopek zoper posameznika končali. Glede na namen zastaranja
ne zadošča, da državni organ pred iztekom tega roka izda odločbo, temveč mora imeti posameznik, na katerega se nanaša,
tudi možnost, da se seznani z njeno vsebino. Zato mora državni
organ pred pretekom absolutnega zastaralnega roka opraviti
tudi vsa tista dejanja, ki so potrebna za to, da se prizadeti lahko
seznani z vsebino odločitve, to pa pomeni, da mora odločbo
znotraj zastaralnega roka vsaj odpraviti na njegov naslov. Nasprotno stališče bi pomenilo, da nastopijo učinki odločbe za
posameznika, še preden se je imel možnost seznaniti z njeno
vsebino, hkrati pa bi imelo za posledico, da »visi« nad posameznikom grožnja s sankcijo še neomejeno dolgo po absolutnem
zastaranju oziroma vse do preteka roka za zastaranje izvršitve
sankcije. To pa je v nasprotju z namenom instituta zastaranja,
ki je prav v tem, da se po preteku določenega časa vzpostavi
pravni mir in odpravi negotovost glede možnosti posegov v
pravice posameznikov.
6. Ker je bila drugostopenjska odločba odpravljena na
pritožnikov naslov po nastopu absolutnega zastaranja, je bila
pritožniku kršena pravica iz 22. člena Ustave, zato je Ustavno
sodišče izpodbijani odločbi razveljavilo (1. točka izreka).
7. Glede na naravo ugotovljene kršitve človekove pravice in glede na to, da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstav-
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ka 60. člena ZUstS, je Ustavno sodišče z uporabo določbe
4. točke prvega odstavka 167. člena ZP odločilo, da se postopek o prekršku zoper pritožnika ustavi (2. točka izreka). Na
podlagi petega odstavka 207. člena Zakona o prekrških (Uradni
list RS, št. 7/03 in nasl. – ZP-1) bo Ministrstvo za pravosodje iz
evidence kazenskih točk izbrisalo ustrezno število kazenskih
točk v cestnem prometu. Ker je Ustavno sodišče samo odločilo
o pritožnikovi pravici, je v skladu z določbo četrtega odstavka
176. člena ZP odločilo, da stroški postopka o prekršku bremenijo proračun (3. točka izreka).
C.
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena, prvega odstavka 60. člena in drugega odstavka 40. člena v zvezi z 49. členom ZUstS v sestavi:
predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in
dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi
proti štirim. Proti so glasovali sodnika Fišer in Tratnik ter sodnici
Modrijan in Škrk. Sodnik Ribičič je dal pritrdilno ločeno mnenje,
sodnik Fišer je dal odklonilno ločeno mnenje.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

BANKA SLOVENIJE
1623.

Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje
Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi
sodobnih plačilnih instrumentov

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 3. točke Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih
plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 135/03) izdaja guverner Banke Slovenije

NAVODILO
o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa
o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih
plačilnih instrumentov
1. točka
V prvem odstavku 16. točke Navodila za izvajanje Sklepa
o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 90/06) se pojem neporabljena vrednost
nadomesti s pojmom vrednost dobroimetja.
2. točka
Osmi odstavek 16. točke navodila za izvajanje sklepa o
pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
se briše in nadomesti z naslednjim odstavkom:
f) Vrednost dobroimetja
Rubrika vrednost dobroimetja se nadalje deli na podrubriki: v domači valuti in v ostali valuti. V podrubriko v domači
valuti se vpiše neporabljena vrednost elektronskega denarja,
izdanega v domači valuti, na navedeni kartici na zadnji dan vsakega meseca v četrtletju, za katerega se poroča. V podrubriko
v ostali valuti se vpiše neporabljena vrednost elektronskega
denarja, izdanega v valuti, ki ni domača valuta, na navedeni
kartici na zadnji dan vsakega meseca v četrtletju, za katerega
se poroča.
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3. točka
Odstavek neporabljena vrednost 17. točke navodila za
izvajanje sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih
plačilnih instrumentov se briše in nadomesti z naslednjim odstavkom:
f) Vrednost dobroimetja
Rubrika vrednost dobroimetja se nadalje deli na podrubriki: v domači valuti in v ostali valuti. V podrubriko v domači
valuti se vpiše neporabljena vrednost elektronskega denarja,
izdanega v domači valuti, na navedeni kartici na zadnji dan vsakega meseca v četrtletju, za katerega se poroča. V podrubriko
v ostali valuti se vpiše neporabljena vrednost elektronskega
denarja, izdanega v valuti, ki ni domača valuta, na navedeni
kartici na zadnji dan vsakega meseca v četrtletju, za katerega
se poroča.
4. točka
V šestem odstavku 18. točke navodila za izvajanje sklepa
o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
se briše stavek: »Poroča se o transakcijah v breme računov
plačnikov – lastnih komitentov, ki jih vodijo.«
5. točka
V devetem odstavku 18. točke navodila za izvajanje sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov se beseda komitent zamenja z besedo dolžnik.
6. točka
V devetnajstem odstavku 18. točke navodila za izvajanje
sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov se briše del besedila: »– transakcije iz naslova prenosa sredstev na varčevalni račun komitenta, zbirni račun za
namen izvajanja transakcij z vrednostnimi papirji ali katerikoli
drugi račun istega komitenta pri isti kreditni instituciji.«.
7. točka
V dvajsetem odstavku 18. točke navodila za izvajanje
sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov se briše del besedila: »– prenos sredstev na račun
za plačevanje s kreditno kartico« in »– transakcije iz naslova
prenosa sredstev iz varčevalnega računa komitenta, zbirnega
računa za namen izvajanja transakcij z vrednostnimi papirji ali
drugih računov istega komitenta pri isti banki«, ki se zamenja
z besedilom: »– plačilo obresti s strani komitenta kreditni instituciji«.
8. točka
To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 26. marca 2007
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
1624.

Sklep o spremembah Sklepa o vrstah in
shemah računovodskih izkazov, vsebini prilog
in analitičnem kontnem načrtu družbe za
upravljanje

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št.
26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B
in 114/06 – ZUE) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo
Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o spremembah Sklepa o vrstah in shemah
računovodskih izkazov, vsebini prilog
in analitičnem kontnem načrtu družbe
za upravljanje
1. člen
(1) V Sklepu o vrstah in shemah računovodskih izkazov,
vsebini prilog in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 80/03, v nadaljevanju: sklep) se v
tretji točki 3. člena besedilo »3. izkaz finančnega izida« nadomesti z besedilom »3. izkaz denarnih tokov«.
(2) V peti točki 3. člena sklepa se besedilo »5. dodatek k
računovodskim izkazom, ki vsebuje:« nadomesti z besedilom
»5. priloga s pojasnili k izkazom, ki vsebuje:«.
2. člen
4. člen sklepa se spremeni tako, da se črta oklepaj in
besedilo v oklepaju.
3. člen
5. člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Podatki v računovodskih izkazih ter v prilogi 1, prilogi 2 in
prilogi 3 k izkazom se izkazujejo v eurih brez centov.«.
4. člen
(1) Besedilo v naslovu poglavja III. PODROBNEJŠA
VSEBINA PRILOG K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM se nadomesti z besedilom »III. PODROBNEJŠA VSEBINA PRILOGE
S POJASNILI K IZKAZOM«.
(2) V prvem odstavku 6. člena sklepa se besedilo »Priloge
k računovodskim izkazom družbe za upravljanje so:« nadomesti z besedilom »Priloga s pojasnili k izkazom vsebuje tudi:«.
5. člen
Prvi odstavek 7. člena sklepa se v celoti nadomesti z:
»Družba za upravljanje sestavi analitični kontni načrt v
skladu s Kontnim okvirom za gospodarske družbe in zadruge, ki ga je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za
revizijo.«
6. člen
Drugi odstavek 8. člena sklepa se spremeni tako, da se
črta oklepaj in besedilo v oklepaju.

glasi:

7. člen
(1) 9. člen sklepa se spremeni tako, da se prvi odstavek

»(1) Družba za upravljanje prvič uporabi določbe tega
sklepa pri sestavi računovodskih izkazov za obdobje, ki se je
zaključilo 31. 12. 2006.«
(2) Za prvim odstavkom 9. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo 5. člena tega sklepa se do
vključno 31. 12. 2006 vsi podatki v računovodskih izkazih ter v
prilogi 1, prilogi 2 in prilogi 3 k izkazom družbe za upravljanje
izkazujejo v tisoč SIT«.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 233-2/1-1/2007
Ljubljana, dne 28. marca 2007
EVA 2007-1611-0069
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1625.

Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejši
obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini
revizijskega pregleda in poročila o revidiranju
letnega poročila investicijskega sklada

Na podlagi tretjega odstavka 90. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št.
26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B
in 114/06 – ZUE) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo
Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP
o spremembah Sklepa o podrobnejši obliki,
najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega
pregleda in poročila o revidiranju letnega
poročila investicijskega sklada
1. člen
(1) V Sklepu o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter
vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega
poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 80/03; v
nadaljevanju: sklep) se v tretji točki 4. člena besedilo »3. izkaz
finančnega izida« nadomesti z besedilom »3. izkaz denarnih
tokov«.
(2) V peti točki 4. člena sklepa se celotno besedilo nadomesti z besedilom:
»5. priloga s pojasnili k izkazom, ki vsebuje:
– opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev,
– pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj,
– pojasnila in razkritja posameznih vrst stroškov, ki tvorijo
celotne stroške investicijskega sklada,
– izkaz premoženja (strukturo naložb),
– razkritja vrednosti vseh nakupov in prodaj naložb, ki
niso razvrščene med finančna sredstva, izmerjena po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida ter stroškov neposredno povezanih z nakupom in prodajo teh naložb,
– razkritja o poslih z lastnimi delnicami investicijske družbe.«
2. člen
Prvi odstavek 16. člen sklepa se spremeni tako, da se
številka »2004« nadomesti s številko »2006«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 235-2/3-3/2007
Ljubljana, dne 21. februarja 2007
EVA 2007-1611-0071
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
dr. Miha Juhart l.r.
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SKLEP
o spremembah Sklepa o podrobnejši obliki,
najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega
pregleda in poročila o revidiranju letnega
poročila družbe za upravljanje
1. člen
(1) V Sklepu o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter
vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega
poročila družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 80/03, 133/03
in 1/05; v nadaljevanju: sklep) se v tretji točki 4. člena besedilo
»3. izkaz finančnega izida« nadomesti z besedilom »3. izkaz
denarnih tokov«.
(2) V peti točki 4. člena sklepa se besedilo »5. priloga
(dodatek) k računovodskim izkazom, ki vsebuje:« nadomesti z
besedilom »5. priloga s pojasnili k izkazom, ki vsebuje:«.
2. člen
17. člen sklepa se spremeni tako, da se številka »2003«
nadomesti s številko »2006«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 234-2/2-2/2007
Ljubljana, dne 21. februarja 2007
EVA 2007-1611-0070
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
dr. Miha Juhart l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1627.

Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne
storitve

Na podlagi 28. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena
Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. ter na podlagi odločbe o izdaji soglasja Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije številka 3831-3/2007/2 z dne
9. 3. 2007 izdajam

SPLOŠNE POGOJE
izvajanja univerzalne poštne storitve
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)

1626.

Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejši
obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini
revizijskega pregleda in poročila o revidiranju
letnega poročila družbe za upravljanje

Na podlagi drugega odstavka 192. člena Zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 51/06 – ZTVP-1-UPB2
in 114/06 – ZUE) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo
Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve (v
nadaljevanju: splošni pogoji) opredeljujejo splošna določila
o izvajanju univerzalne poštne storitve, podatke o izvajalcu
univerzalne poštne storitve (v nadaljevanju: izvajalec), vrste
univerzalne poštne storitve, pogoje za sprejem oziroma prenos
poštnih pošiljk, vročanje poštnih pošiljk, kakovost izvajanja univerzalne poštne storitve, podatke v zvezi s cenami, popusti in
plačilom univerzalne poštne storitve, reševanje reklamacij, reševanje ugovorov, načine, pogoje in cene dostopa do javnega
poštnega omrežja ter druge zadeve, pomembne za izvajanje
univerzalne poštne storitve.
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2. člen

(izvajanje univerzalne poštne storitve)
(1) Univerzalna poštna storitev se v notranjem poštnem
prometu (v nadaljevanju: notranji promet) izvaja v skladu z
določili Zakona o poštnih storitvah (v nadaljevanju: zakon) in
s temi splošnimi pogoji, v mednarodnem poštnem prometu (v
nadaljevanju: mednarodni promet) pa tudi v skladu z določili
Konvencije Svetovne poštne zveze in drugimi mednarodnimi
predpisi ter dogovori.
(2) Ti splošni pogoji veljajo za vse uporabnike univerzalne
poštne storitve, ki jo izvaja Pošta Slovenije d. o. o.
3. člen
(pojmi)
V teh splošnih pogojih uporabljeni pojmi imajo naslednji
pomen:
1. Izvajalec univerzalne poštne storitve je Pošta Slovenije
d. o. o.
2. Uporabnik univerzalne poštne storitve (v nadaljevanju:
uporabnik) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja univerzalno poštno storitev ali kot pošiljatelj ali kot naslovnik.
3. Univerzalna poštna storitev je trajno, redno in nemoteno izvajanje določenih poštnih storitev s predpisano kakovostjo
na celotnem ozemlju Republike Slovenije po cenah, ki so dostopne za vse uporabnike.
Kot univerzalna poštna storitev se izvajajo naslednje poštne storitve:
– prenos poštnih pošiljk do mase 2 kg,
– prenos poštnih paketov do mase 20 kg,
– storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke in
– prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne.
Univerzalna poštna storitev se izvaja tako v notranjem kot
mednarodnem prometu.
4. Poštna pošiljka (v nadaljevanju: pošiljka) je pošiljka,
ki je naslovljena v končni obliki, to je v takšni, v kakršni jo bo
prenesel izvajalec. Poleg poštnih pošiljk korespondence takšne
pošiljke vključujejo še na primer knjige, kataloge, časopise,
periodični tisk, poštne pakete, ki vsebujejo blago s komercialno
vrednostjo ali brez nje.
5. Poštna pošiljka korespondence (v nadaljevanju: pošiljka korespondence) je vrsta komunikacije v pisni obliki na
kakršnemkoli fizičnem mediju, ki ga je potrebno prenesti in
vročiti na naslov, ki ga je navedel pošiljatelj v sami pošiljki korespondence ali na ovitku. Knjige, katalogi, časopisi in periodični
tisk se ne štejejo za pošiljko korespondence.
6. Preostali izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu oziroma v podzakonskih aktih, izdanih na podlagi zakona.
II. PODATKI O IZVAJALCU UNIVERZALNE
POŠTNE STORITVE
4. člen
(naslov in sedež izvajalca univerzalne poštne storitve)
Firma pravne osebe: Pošta Slovenije d. o. o.
Sedež izvajalca: Slomškov trg 10, Maribor.
III. UNIVERZALNA POŠTNA STORITEV
5. člen
(izbira poštne storitve)
(1) Uporabnik ima pravico in dolžnost, da izbere univerzalno poštno storitev, ki ustreza vrsti, vsebini in vrednosti
pošiljke.
(2) Označena vrednost na pošiljki mora ustrezati vrednosti vsebine pošiljke.
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1. Vrste pošiljk
6. člen
(navadno pismo)
Navadno pismo je pošiljka, ki ustreza naslednjim velikostim in masi:
– najmanjša velikost v pravokotni obliki: 90 x 140 mm,
– največja velikost v pravokotni obliki: seštevek dolžine,
širine in višine 900 mm, pri čemer največja izmed teh treh velikosti ne sme presegati 600 mm,
– najmanjša velikost v obliki valja: seštevek dolžine in
dveh premerov 170 mm, pri čemer dolžina ne sme biti manjša
od 100 mm,
– največja velikost v obliki valja: seštevek dolžine in dveh
premerov 1.040 mm, pri čemer največja posamezna velikost
ne sme presegati 900 mm,
– največja masa: 2 kg.
7. člen
(standardno pismo)
(1) Standardno pismo je zaprta pošiljka v pravokotni obliki, izdelana iz neprosojnega papirja.
(2) Prosojni papir se lahko uporabi le za prosojno okence,
skozi katerega se sme videti le naslovnikov naslov. Postavljeno
je lahko v prostoru, ki mora biti:
– najmanj 40 mm od zgornjega roba ovitka,
– najmanj 15 mm od desnega stranskega roba,
– najmanj 15 mm od levega stranskega roba,
– najmanj 15 mm od spodnjega roba.
Prosojno okence ne sme imeti barvnega roba ter mora biti
izdelano iz materiala, ki omogoča, da se naslov zlahka prebere.
Njegova najmanjša velikost je 30 x 85 mm, največja velikost
pa 45 x 90 mm.
(3) Velikosti in masa standardnega pisma so:
– najmanjša velikost: 90 x 140 mm,
– največja velikost: 165 x 235 mm,
– največja debelina: 5 mm,
– največja masa: 20 g.
(4) Naslovnikov naslov na standardnem pismu mora biti
napisan v desnem delu naslovne strani pošiljke vzporedno z
njeno daljšo stranico, znotraj pravokotnega prostora, ki mora
biti oddaljen:
– najmanj 40 mm od zgornjega roba ovitka,
– najmanj 15 mm od desnega stranskega roba,
– najmanj 15 mm od spodnjega roba,
– največ 140 mm od desnega proti levemu robu.
(5) Na standardnem pismu mora biti pravilno in čitljivo
napisan naslovnikov naslov, sicer se šteje za navadno pismo.
(6) Standardno pismo ne sme vsebovati izbočenih in trdih
predmetov. Ni ga dovoljeno zapirati s spenjalnikom ali z drugimi
sredstvi, ki bi lahko poškodovala druge pošiljke in naprave.
8. člen
(tiskovina)
(1) Tiskovina je odprta pošiljka, ki vsebuje knjige, kataloge, časopise in periodični tisk. Masa in velikosti morajo
ustrezati pogojem za navadno pismo.
(2) V zgornji levi kot naslovne strani tiskovine mora pošiljatelj napisati ali odtisniti oznako »Tiskovina«, oziroma v
mednarodnem prometu »Printed papers«.
9. člen
(priporočeno pismo)
Priporočeno pismo je zaprta pošiljka, ki se evidentira pri
sprejemu in vročitvi. Masa in velikosti morajo ustrezati pogojem
za navadno pismo.
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10. člen
(vrednostno pismo)
Vrednostno pismo je zaprta pošiljka, ki se evidentira pri
sprejemu in vročitvi ter ima označeno vrednost. Masa in velikosti morajo ustrezati pogojem za navadno pismo.
11. člen
(dopisnica)
(1) Dopisnica je pošiljka v pravokotni obliki, izdelana iz
kartona ali dovolj trdega papirja.
(2) Velikosti in masa dopisnice so:
– najmanjša velikost: 90 x 140 mm,
– največja velikost: 120 x 235 mm,
– največja masa: 20 g.
(3) Na naslovni strani dopisnice mora biti tiskana oznaka
»Dopisnica«, v mednarodnem prometu pa tudi oznaka »Postal
card«, in poštna znamka oziroma druga oznaka o plačilu poštne storitve (v nadaljevanju: poštnina).
(4) Najmanj desna polovica naslovne strani dopisnice
mora biti namenjena za naslov. Na dopisnici mora biti pravilno
in čitljivo napisan naslovnikov naslov, sicer se šteje za navadno
pismo.
(5) Kot dopisnica se šteje tudi razglednica. Razglednica
je pošiljka v pravokotni obliki, izdelana iz kartona ali dovolj trdnega papirja, in ustreza masi in velikostim dopisnice. Če tem
pogojem ne ustreza, se šteje za navadno pismo.
12. člen
(pošiljka za slepe in slabovidne)
(1) Pošiljka za slepe in slabovidne je odprta pošiljka, ki
vsebuje znake za slepe in druge oblike zapisov za slepe.
(2) Velikosti pošiljke morajo ustrezati velikostim navadnega pisma. Izjemoma je lahko najmanjša velikost pošiljke
90 x 100 mm.
(3) Največja masa pošiljke za slepe in slabovidne je
7 kg.
(4) Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka »Pošiljka
za slepe in slabovidne« oziroma v mednarodnem prometu
»Literature for the blind«. Kot oznaka se lahko uporabi tudi
nalepka z znakom za slepe.
(5) Pošiljke za slepe in slabovidne so oproščene plačila
poštnine, razen poštnine za storitev prednostno. Prednostno je
poštna storitev v mednarodnem prometu, pri kateri ima pošiljka
prednost pri prenosu.
(6) Če so znaki za slepe in druge oblike zapisov za slepe
poslani kot priporočeno pismo, kot vrednostno pismo, kot navadni paket ali kot paket, takšna pošiljka ni oproščena plačila
poštnine.
13. člen
(navadni paket)
(1) Navadni paket je pošiljka v notranjem prometu, ki
ustreza naslednjim velikostim in masi:
– najmanjša velikost naslovne strani: 165 x 235 mm,
– največja velikost: do 1.500 mm po katerikoli velikosti,
pri čemer seštevek dolžine in obsega, merjenega na najširšem
mestu prečno, ne sme presegati 3.000 mm,
– največja masa: 20 kg.
(2) Navadni paket ne sme vsebovati lomljivih predmetov.
14. člen
(paket)
Paket je pošiljka, ki se evidentira pri sprejemu in vročitvi
in lahko ima označeno vrednost. Paket, ki ima označeno vrednost, mora biti praviloma zaprta pošiljka. Masa in velikosti
morajo ustrezati pogojem za navadni paket.
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2. Pogoji za sprejem oziroma prenos pošiljk
15. člen
(določbe o opremi in zapiranju pošiljk)
(1) Ovojnina mora zagotavljati varnost vsebine pošiljke ter
ostalih pošiljk pred morebitnimi poškodbami in okvarami.
(2) Za ovojnino pošiljke se uporablja pisemska ovojnica,
škatla, zaboj ali druga primerna ovojnina.
(3) Če se za zapiranje priporočenih pisem in paketov brez
označene vrednosti v mednarodnem prometu uporabi lepilni
trak, ga mora pošiljatelj označiti s podpisom ali drugo svojo
oznako tako, da so deli oznake vidni na traku in ovitku.
(4) Za zapiranje vrednostnega pisma in paketa z označeno vrednostjo se sme uporabiti varnostna nalepka, lepilni trak
ali drugo učinkovito zapiralno sredstvo.
(5) Če se za zapiranje vrednostnega pisma in paketa z
označeno vrednostjo uporabi varnostna nalepka ali lepilni trak,
mora pošiljatelj, ki je pravna oseba, na pošiljko odtisniti štampiljko ali faksimile podpisa ali jo kako drugače overiti, fizična
oseba pa se mora podpisati. Deli odtisa oziroma podpisa morajo biti vidni na varnostni nalepki ali lepilnem traku in ovitku.
(6) Za ovojnino vrednostnega pisma je treba uporabiti
tipiziran poštni ovitek ali drugo podobno enobarvno ovojnico,
ki ni izdelana iz papirja s črtami in nima barvastih robov niti
prosojnega okenca. Za ovojnino se lahko uporabi tudi ustrezna
platnena vrečka s šivi na notranji strani, močan večslojni papir
ali škatla iz lepenke, lesa ali drugega primernega materiala.
(7) Vrednostno pismo mora biti zaprto tako, da do njegove
vsebine ni mogoče priti, ne da bi se poškodovala ovojnina.
(8) Standardnega pisma, navadnega pisma, priporočenega pisma in vrednostnega pisma ni dovoljeno zapirati s
spenjalnikom.
16. člen
(naslovnikov naslov)
(1) Na pošiljki mora biti pravilno in čitljivo napisan naslovnikov naslov.
(2) Naslovnikov naslov je pravilno napisan, kadar so podatki na pošiljki navedeni v naslednjem vrstnem redu:
– naslovnikovo ime in priimek ali naziv družbe, ustanove
ipd.,
– ulica, hišna številka oziroma naselje in hišna številka,
– pri uporabnikih poštnih predalov kratica p. p. s številko
poštnega predala,
– pri poštno ležečih pošiljkah oznaka »Poštno ležeče«,
oziroma za pošiljke v mednarodnem prometu oznaka »Poste
restante«,
– uradna kratica naslovne države (za pošiljke v mednarodnem prometu), poštna številka in naziv naslovne pošte,
– pri naslovnikih, ki jim je določena posebna poštna številka, posebna poštna številka in naziv naslovne pošte,
– ime države (za pošiljke v mednarodnem prometu).
(3) V notranjem in mednarodnem prometu se pošiljke
naslavljajo v latinici. Pošiljka v mednarodnem prometu je lahko
naslovljena tudi s pisavo naslovne države, vendar morata biti v
latinici napisani naslovna pošta in naslovna država.
(4) Pošiljke, ki se evidentirajo pri sprejemu in vročitvi,
morajo biti naslovljene na enega naslovnika.
(5) Pri pošiljkah, ki so naslovljene na več naslovnikov,
morajo biti naslovniki na istem naslovu.
17. člen
(pošiljateljev naslov)
(1) Pošiljateljev naslov mora biti čitljivo napisan na priporočenih pismih, vrednostnih pismih, navadnih paketih in paketih.
(2) Pošiljateljev naslov mora biti napisan tudi na pošiljkah
z oznako »Poštnina plačana pri pošti ...« za pošiljke v notra-
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njem prometu, oziroma »Postage paid« za pošiljke v mednarodnem prometu, ter na pošiljkah, zavezanih carinski kontroli.
(3) Za pošiljateljev naslov ne šteje oznaka »Poštno ležeče« oziroma »Poste restante«.
18. člen
(sprejem pošiljk)
(1) Pošiljatelj mora na pošiljki ustrezno označiti plačilo
poštnine in jo skupaj s sprejemno in spremljajočo dokumentacijo oddati izvajalcu. Če pošiljatelj tega ne stori in izvajalec to
opravi namesto njega, lahko izvajalec dodatno delo pošiljatelju
posebej zaračuna.
(2) Izvajalec lahko sprejem pošiljke zavrne, če ni opremljena tako, kot določajo ti splošni pogoji.
19. člen
(razpolaganje s pošiljko)
Pošiljatelj ima pravico razpolagati z oddano pošiljko do
njene vročitve naslovniku.
IV. VROČANJE POŠILJK
20. člen
(splošne določbe o vročanju)
(1) Pošiljke se vročajo osebno naslovniku ali osebi, pooblaščeni za prevzem pošiljk ali odraslemu članu gospodinjstva
ali osebi, ki je zaposlena v gospodinjstvu naslovnika oziroma v
njegovem poslovnem prostoru ali z vložitvijo v hišni predalčnik
ali izpostavljeni predalčnik ali poštni predal v poslovnih prostorih izvajalca. Če to ni mogoče, pa neposredno v poslovnih
prostorih izvajalca, namenjenih uporabniku.
(2) Priporočena pisma, vrednostna pisma in paketi se
vročajo naslovniku osebno na naslovu. Če to ni mogoče, se navedene pošiljke vročijo enemu od odraslih članov gospodinjstva
ali osebi, pooblaščeni za prevzem pošiljk.
(3) Če pošiljk iz prejšnjega odstavka ni mogoče vročiti
osebam iz prejšnjega odstavka zaradi odsotnosti, pusti izvajalec v hišnem predalčniku ali izpostavljenem predalčniku
obvestilo, v katerem navede mesto prevzema in rok, v katerem
lahko naslovnik pošiljko prevzame.
(4) Če naslovnik pošiljke ne prevzame v roku, določenem
v obvestilu iz prejšnjega odstavka, se pošiljka vrne pošiljatelju.
(5) Če naslovnik ali osebe iz drugega odstavka tega člena
priporočenega pisma, vrednostnega pisma oziroma paketa
nočejo sprejeti, napiše izvajalec na pošiljko datum in razlog
odklonitve sprejema in pošiljko vrne pošiljatelju.
(6) Če pošiljke ni mogoče vročiti naslovniku, niti se ne da
ugotoviti pošiljatelja, izvajalec na pošiljki o tem napravi uradni
zaznamek in jo shrani za 1 leto od dneva zaznambe. Po poteku
navedenega roka se takšno pošiljko zaprto komisijsko uniči.
(7) Izvajalec določi uporabniku pošto, ki opravlja vročanje
pošiljk.
(8) Vročanje na naslovu naslovnika, v hišni predalčnik ali
izpostavljeni predalčnik se ne izvaja le v primeru višje sile ali v
okoliščinah, ki predstavljajo nevarnost za izvajalca.
(9) Odrasli član gospodinjstva je oseba, starejša od 15 let,
ki živi z naslovnikom v istem gospodinjstvu.
(10) Če je naslovnik pravna oseba oziroma ustanova, se
pošiljka vroči zakonitemu zastopniku pravne osebe oziroma
ustanove ali osebi, ki je pooblaščena za prevzemanje pošiljk.
(11) Pošiljke, ki so naslovljene na osebe pod skrbništvom,
na osebe v priporu ali na osebe v zavodu, se praviloma vročajo:
– skrbniku – za osebe pod skrbništvom,
– preiskovalnemu organu – za osebe v priporu,
– kazensko-poboljševalnemu zavodu – za osebe v zavodu.
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21. člen
(uporaba poštnega predala)
(1) Poštni predal se dodeli uporabniku, ki v povprečju
dnevno prejme več kot 10 pošiljk.
(2) Z uporabnikom se sklene pisni dogovor o uporabi
poštnega predala, ki vsebuje naslednje določbe:
– uporabnik bo pošiljke prevzemal v rokih, navedenih v
splošnih pogojih izvajalca;
– uporabnik bo opozoril pošiljatelje, da na pošiljkah, ki
bodo naslovljene na njegov naslov, označijo številko poštnega
predala;
– uporabnik bo odpovedal uporabo poštnega predala, ko
bo ugotovil, da ga več ne potrebuje;
– dogovor o uporabi poštnega predala velja do preklica, s tem da ga lahko izvajalec in uporabnik odpovesta s
30-dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem vročitve
pisne odpovedi drugi stranki;
– če uporabnik ne prevzema pošiljk v rokih, mu lahko
izvajalec odpove uporabo poštnega predala s 30-dnevnim odpovednim rokom. Ta prične teči z dnem vročitve pisne odpovedi
uporabniku oziroma z dnem vložitve odpovedi v poštni predal,
če vročitev uporabniku ni mogoča.
(3) Uporabnik poštnega predala lahko dovoli souporabo
poštnega predala. Souporabnik mora soglašati, da v njegovem
imenu prevzemajo pošiljke pooblaščenci, ki jih je pooblastil
uporabnik tega poštnega predala. Souporaba poštnega predala
preneha sočasno s prenehanjem uporabe poštnega predala s
strani uporabnika.
22. člen
(pooblastilo)
(1) Naslovnik (pooblastitelj) lahko s pisnim pooblastilom
pooblasti drugo osebo (pooblaščenca) za prevzem pošiljk.
(2) Pooblastilo se lahko sestavi oziroma overi na pošti,
na upravni enoti, pri notarju ali na slovenskem veleposlaništvu
v tujini. Pooblastilo lahko sestavi tudi pooblastitelj sam in je
lahko neoverjeno.
(3) Če pooblastilo overi pošta, mora poštni delavec ugotoviti istovetnost pooblastitelja na podlagi njegovega veljavnega
osebnega dokumenta, nato pa pooblastitelj pooblastilo lastnoročno podpiše v prisotnosti poštnega delavca.
(4) Overjeno pooblastilo mora vsebovati ime in priimek oziroma naziv ter naslov pooblastitelja, podatke o
pooblaščencu(ih), podpis(e) pooblaščenca(ev), namen izstavitve pooblastila, veljavnost pooblastila, podpis pooblastitelja, naziv in številko osebnega dokumenta pooblastitelja ter
kraj in datum izdaje pooblastila. Pooblastilo pravne osebe
oziroma ustanove mora biti potrjeno s podpisom zakonitega
zastopnika pravne osebe oziroma ustanove ali osebe, ki je
za to pristojna. Poleg naziva in številke osebnega dokumenta
pooblastitelja mora pooblastilo pravne osebe oziroma ustanove vsebovati tudi registrsko številko vložka pravne osebe
oziroma ustanove.
(5) Neoverjeno pooblastilo mora vsebovati ime in priimek oziroma naziv ter naslov pooblastitelja, podatke o
pooblaščencu(ih) z navedbo naziva in številke osebnega
dokumenta pooblaščenca(ev), namen izstavitve pooblastila,
veljavnost pooblastila, podpis pooblastitelja, naziv in številko
osebnega dokumenta pooblastitelja ter kraj in datum izdaje
pooblastila. Pooblastilo pravne osebe oziroma ustanove mora
biti potrjeno s podpisom zakonitega zastopnika pravne osebe
oziroma ustanove ali osebe, ki je za to pristojna.
(6) Podpisano overjeno pooblastilo se izroči pošti, pri
kateri bo pooblaščenec prevzemal pošiljke.
(7) Overjeno oziroma neoverjeno pooblastilo se sme izdati za prevzem vseh pošiljk, za posamezne vrste pošiljk ali za
posamezno pošiljko. V primeru pooblastila za posamezno pošiljko se mora v pooblastilu navesti vrsta in sprejemna številka
pošiljke, na katero se pooblastilo nanaša. Uporabnik poštnega
predala in pravna oseba smeta izdati pooblastilo samo za prevzem vseh vrst pošiljk.
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(8) Če želi pooblastitelj preklicati izdano overjeno pooblastilo v celoti ali deloma, mora o tem pisno obvestiti pošto, pri
kateri je overjeno pooblastilo shranjeno.
23. člen
(dokazovanje istovetnosti)
(1) Če naslovnik ali oseba, ki se ji pošiljka vroča, ni znana
vročevalcu, jo ta vroči le, če prejemnik dokaže svojo istovetnost. Če prejemnik ni naslovnik pošiljke, mora navesti še
razmerje do naslovnika.
(2) Istovetnost se dokazuje z veljavnim osebnim dokumentom, katerega sestavni del je fotografija, in sicer z osebno
izkaznico, potnim listom in vozniškim dovoljenjem. Istovetnost
zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma ustanove se dokazuje tudi na podlagi ustrezne listine, iz katere je razvidno, da
je ta oseba zakoniti zastopnik pravne osebe oziroma ustanove
(npr. izpis iz sodnega registra).
(3) Oseba, ki nima dokumenta iz drugega odstavka tega
člena, dokaže istovetnost s pričo. V tem primeru priča dokaže
istovetnost z veljavnim osebnim dokumentom, katerega sestavni del je fotografija, v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(4) Istovetnost pooblaščenca, ki ima overjeno pooblastilo,
se ugotavlja s primerjavo podpisov na pooblastilu in vročilni
listini. Po potrebi se lahko istovetnost preveri dodatno tudi z
osebnim dokumentom, katerega sestavni del je fotografija, v
skladu z drugim odstavkom tega člena.
(5) Istovetnost pooblaščenca, ki predloži neoverjeno pooblastilo, se ugotovi na podlagi osebnega dokumenta, katerega
sestavni del je fotografija in je naveden v pooblastilu, v skladu
z drugim odstavkom tega člena. Neoverjeno pooblastilo se
vročevalcu predloži na vpogled.
24. člen
(načini potrjevanja prevzema pošiljk)
(1) Prejemnik pošiljke mora potrditi prevzem tistih pošiljk,
ki se pri vročitvi evidentirajo. Če prejemnik sam ne more potrditi prevzema pošiljke, prevzem pošiljke potrdi priča, ki mora
dokazati istovetnost.
(2) Naslovnik oziroma oseba, ki se ji pošiljka lahko vroči,
potrdi prevzem pošiljke s podpisom v vročilni listini. Če prejemnik ni naslovnik pošiljke, mora poleg podpisa napisati še
razmerje do naslovnika.
(3) Pooblaščenec, ki se mu pošiljka vroči na podlagi
overjenega pooblastila, potrdi prevzem pošiljke s podpisom v
vročilni listini.
(4) Pooblaščenec, ki se mu pošiljka vroči na podlagi neoverjenega pooblastila, potrdi prevzem pošiljke s podpisom
v vročilni listini, poleg podpisa pa čitljivo napiše svoje ime in
priimek ter vrsto in številko osebnega dokumenta.
25. člen
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(1) Pošiljka se lahko prevzame na pošti v 15 dneh od
dneva, ko je bil naslovnik obveščen o njenem prispetju. Izjema
so paketi, prispeli iz mednarodnega prometa, na katerih je
pošiljatelj ob oddaji označil krajši rok od 15 dni.
(2) Roki za prevzem pošiljk se računajo koledarsko, z
naslednjim dnem po dnevu, ko je bil naslovnik obveščen o
prispeli pošiljki. Pri pošiljkah, ki se hranijo na pošti kot poštno
ležeče, in pošiljkah za uporabnike poštnih predalov, se roki
računajo koledarsko, z naslednjim dnem po dnevu, ko je na
pošto prispela pošiljka.
V. KAKOVOST IZVAJANJA UNIVERZALNE
POŠTNE STORITVE
28. člen
(roki prenosa pošiljk v notranjem prometu)
(1) Pošiljke morajo biti prenesene praviloma v roku enega
dne (D+1) oziroma najkasneje v roku treh dni (D+3).
(2) V roke prenosa se ne štejejo:
– dan oddaje pošiljke (D),
– dnevi, ko pošta ne posluje,
– sobote, nedelje, prazniki in drugi dela prosti dnevi,
– čas zamude zaradi nepravilnega ali nepopolnega naslova,
– čas zamude zaradi višje sile ali zaradi zastoja prometa
brez krivde izvajalca,
– dan po oddaji pošiljke, če je bila ta oddana po zadnjem
času za sprejem pošiljk na pošti.
(3) Izvajalec svojo obveznost glede roka prenosa pošiljke
izpolni, ko pošiljko vroči oziroma naslovnika obvesti o prispeli
pošiljki v rokih, navedenih v tem členu.
29. člen
(roki prenosa pošiljk v mednarodnem prometu)
(1) Roki prenosa pošiljk v mednarodnem prometu so odvisni od oddaljenosti naslovne države, prometnih zvez in standardov kakovosti nacionalnih izvajalcev univerzalne poštne
storitve.
(2) V mednarodnem prometu z državami članicami Evropske unije morajo biti pošiljke korespondence prenesene praviloma v roku treh dni (D+3) oziroma najkasneje v roku petih
dni (D+5).
(3) Pri štetju roka prenosa se upoštevajo določila prejšnjega člena.
VI. CENE, POPUSTI IN PLAČILO UNIVERZALNE
POŠTNE STORITVE

(zavrnitev prevzema pošiljk)

30. člen
(cene univerzalne poštne storitve)

(vračanje pošiljk)
Pošiljka, na kateri je označen pošiljateljev naslov, se vrne
pošiljatelju, če:
– je naslovnik ali oseba, ki se ji pošiljka lahko vroči, noče
sprejeti,
– je naslovnik neznan,
– je naslovnik odpotoval ali se je odselil,
– je naslovnik ali oseba, ki se ji pošiljka lahko vroči, ne
prevzame v roku za prevzem,
– je naslovnik umrl.
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(roki za prevzem pošiljk na pošti)

Naslovnik ali oseba, ki se ji pošiljka lahko vroči, lahko
zavrne prevzem pošiljke.
26. člen

Stran

(1) Izvajalec zaračuna univerzalno poštno storitev skladno s cenikom.
(2) Izvleček iz cenika mora biti objavljen na vidnem mestu v poslovnih prostorih izvajalca, namenjenih uporabnikom.
Izvajalec je dolžan na zahtevo uporabnika omogočiti vpogled
v celoten cenik.
(3) Izvajalec lahko določi nižje cene za svoje poštne storitve, na primer za poslovne stranke, za pošiljatelje velikega števila pošiljk ali za posrednike, ki združujejo pošiljke od različnih
pošiljateljev, vendar le v primeru, ko se izogne delu stroškov,
ki jih ima glede na običajen prenos posamezne pošiljke. Take
cene morajo biti na voljo tudi fizičnim osebam, ki uporabljajo
poštne storitve v podobnih razmerah.
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(pogoji za pridobitev popusta)
(1) Sestavni del cenika so kriteriji za pridobitev popusta.
Kriterij, ki ga izvajalec uporablja pri odobravanju popustov,
je poleg količine pošiljk, ki jih uporabnik odda pri posamezni
oddaji ali v določenem obdobju, tudi priprava in sortiranje opremljenih pošiljk po naslovnih poštah.
(2) Pogoj za pridobitev popusta je, da uporabnik izpolnjuje
vse kriterije za pridobitev popusta in ga uveljavlja. Na pošiljke,
za katere se uveljavlja popust, mora pošiljatelj v zgornji desni
kot naslovne strani pošiljke napisati ali odtisniti oznako o plačani poštnini (»Poštnina plačana pri pošti …«, v mednarodnem
prometu pa »Postage paid«) oziroma natisniti odtis stroja za
frankiranje in jih oddati skupaj z ustrezno sprejemno in spremljajočo dokumentacijo.
32. člen
(načini in roki plačila univerzalne poštne storitve)
(1) Poštnino plača uporabnik v gotovini ali z zamenjavo
mednarodnega kupona za odgovor ali z drugimi zakonitimi
plačilnimi sredstvi.
(2) Univerzalna poštna storitev se praviloma plača ob
oddaji pošiljke.
33. člen
(načini označevanja poštnine)
(1) Poštnina se na pošiljki označi z:
– veljavnimi poštnimi znamkami,
– odtisi strojev za frankiranje, odtisi tiskarskih strojev ali
drugimi načini zapisa,
– oznako, da je poštnina plačana (»Poštnina plačana pri
pošti …«, v mednarodnem prometu pa »Postage paid«).
(2) Če se poštnina označi z veljavnimi poštnimi znamkami, jih mora pošiljatelj nalepiti v zgornji desni kot naslovne
strani pošiljke. Na pošiljke, za katere se poštnina plača po posebnem dogovoru, mora pošiljatelj v zgornji desni kot naslovne
strani pošiljke napisati ali odtisniti oznako o plačani poštnini
(»Poštnina plačana pri pošti …«, v mednarodnem prometu pa
»Postage paid«) oziroma natisniti odtis stroja za frankiranje.
(3) Plačilo poštnine za prenos navadnega paketa in paketa označi na paketu izvajalec.
34. člen
(pošiljke, zavezane carinski kontroli)
Za pošiljko, ki je zavezana carinski kontroli, plača carinske
in druge dajatve pošiljatelj ob oddaji pošiljke ali naslovnik ob
vročitvi pošiljke.
VII. REŠEVANJE REKLAMACIJ
35. člen
(vrste škod, za katere odgovarja izvajalec)
(1) Izvajalec odgovarja za dejansko škodo, ki nastane
med prenosom priporočenega pisma, vrednostnega pisma ter
paketa zaradi:
– izgube, poškodbe, kraje ali izropanja,
– prekoračitve roka prenosa (D+3 v notranjem prometu
oziroma D+5 za pošiljke korespondence za države članice
Evropske unije),
– neizvedene, nepopolno ali napačno izvedene te poštne
storitve.
(2) Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo in izgubljeni dobiček.
36. člen
(roki za vložitev reklamacije)
(1) Uporabnik ima pravico na pošti vložiti reklamacijo v
treh mesecih po oddaji pošiljke. Uporabnik ima pravico vložiti
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reklamacijo takoj ob vročitvi, oziroma najkasneje v 30 dneh od
vročitve pošiljke, če pomanjkljivosti niso takoj vidne.
(2) Če uporabnik ne vloži reklamacije v roku, določenem v
teh splošnih pogojih, nima pravice do povračila škode.
(3) Uporabnik lahko vloži reklamacijo tudi v roku dvanajstih mesecev po oddaji pošiljke, vendar brez pravice do
povračila škode.
(4) Reklamacija, vložena po navedenih rokih, se kot prepozno vložena zavrže.
37. člen
(nepoškodovana pošiljka)
Če se ob vročitvi pošiljke, za katero se zahteva potrditev
vročitve, na zahtevo naslovnika ali osebe, ki se ji pošiljka lahko
vroči, ugotovi, da se njena masa ujema z maso, ugotovljeno ob
oddaji pošiljke v prenos, da na njeni ovojnini ni vidnih znakov
poškodbe in da so sredstva za zapiranje te pošiljke nepoškodovana, se šteje, da je ta pošiljka nepoškodovana, razen, če
uporabnik ne vloži reklamacije zaradi skritih pomanjkljivosti.
38. člen
(vložitev reklamacije)
(1) Reklamacijo vloži uporabnik praviloma pri pošti izvajalca, pri kateri je bila pošiljka oddana. Lahko pa jo odda tudi
pri katerikoli drugi pošti izvajalca.
(2) Uporabnik lahko vloži reklamacijo zaradi:
– izgube, poškodbe, kraje ali izropanja priporočenega
pisma, vrednostnega pisma ter paketa, če je do tega prišlo med
prenosom pošiljke,
– prekoračitve roka prenosa priporočenega pisma, vrednostnega pisma ter paketa,
– neizvedene, nepopolno ali napačno izvedene poštne
storitve prenosa priporočenega pisma, vrednostnega pisma
ter paketa.
(3) Če uporabnik vloži reklamacijo zaradi poškodbe ali
izropanja pošiljke ob njeni vročitvi, mora pošta pošiljko komisijsko pregledati in o tem sestaviti zapisnik.
(4) Če uporabnik vloži reklamacijo zaradi poškodbe ali
izropanja pošiljke po njeni vročitvi, vendar v roku, ki je naveden
v teh splošnih pogojih, mora pošti predložiti na vpogled tudi
pošiljko (ovojnino in vsebino), na katero se reklamacija nanaša.
Pošta pošiljko komisijsko pregleda in o tem sestavi zapisnik.
(5) Če uporabnik vloži reklamacijo zaradi izgube, kraje
ali prekoračitve roka prenosa, mora vložiti poizvednico. V tem
primeru mora priložiti tudi potrdilo, s katerim dokazuje, da je
pošiljko, za katero vlaga reklamacijo, oddal pri izvajalcu.
(6) Če uporabnik vloži reklamacijo, s katero zahteva izplačilo odškodnine v skladu s temi splošnimi pogoji, mora vložiti
zahtevek za izplačilo odškodnine, v katerem mora:
– navesti dejstva, s katerimi utemeljuje svojo reklamacijo
oziroma zahtevo,
– opredeliti višino zahtevane odškodnine,
– priložiti ustrezne listine, s katerimi dokazuje svoje navedbe (npr. zapisnik, poizvednico, dobavnico, račun).
39. člen
(reševanje reklamacije)
V postopku reševanja reklamacije lahko izvajalec:
– reklamaciji ugodi in odloči o višini odškodnine za povzročeno škodo, če jo je uporabnik zahteval,
– reklamacijo kot neutemeljeno zavrne,
– reklamacijo kot prepozno vloženo zavrže.
40. člen
(roki za rešitev reklamacije)
Izvajalec mora na reklamacijo odgovoriti pisno v roku
15 dni za pošiljko v notranjem prometu in v dveh mesecih za
pošiljko v mednarodnem prometu, sicer lahko uporabnik v 15
dneh od poteka tega roka vloži pritožbo na Agencijo za pošto
in elektronske komunikacije Republike Slovenije.
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41. člen
(višine odškodnin)
(1) Najvišje višine odškodnin za pošiljke v notranjem prometu so razvidne iz tabele.

Vrsta pošiljke

Izguba, kraja pošiljke

Poškodba, izropanje pošiljke

1
vrednostno
pismo
priporočeno
pismo

2
označena vrednost

3
označena vrednost

15-kratnik cene, plačane
za izvedeno storitev;
če je na pošiljki označena vrednost – višina označene vrednosti;
če na pošiljki vrednost ni označena – 15-kratnik cene, plačane
za izvedeno storitev;

10-kratnik cene, plačane
za izvedeno storitev;
če je na pošiljki označena vrednost – višina označene vrednosti;
če na pošiljki vrednost ni označena – 10-kratnik cene, plačane
za izvedeno storitev;

paket

Neizvedena, nepopolno ali
napačno izvedena univerzalna
poštna storitev oz.
prekoračitev roka
prenosa pošiljke
4
cena, plačana za izvedeno
storitev;
cena, plačana za izvedeno
storitev;
cena, plačana za izvedeno
storitev.

Uporabnik ima v primeru izgube, kraje, poškodbe ali izropanja navedenih pošiljk tudi pravico do povrnitve cene, plačane
za izvedeno storitev.
Pošiljke, prenesene v roku D + 20 dni, se uvrščajo v kategorijo izgube pošiljk.
(2) Najvišje višine odškodnin za pošiljke v mednarodnem
prometu so razvidne iz tabele.
Vrsta pošiljke

Izguba, kraja, poškodba, izropanje pošiljke

1
vrednostno pismo

2
označena vrednost

priporočeno pismo
paket

Prekoračitev roka prenosa
pošiljke v državah EU

3
cena, plačana za izvedeno
storitev;
30 DTS
cena, plačana za izvedeno
storitev;
če je na pošiljki označena vrednost – višina označene vrednosti; cena, plačana za izvedeno
če na pošiljki vrednost ni označena – 40 DTS po paketu +
storitev.
4,50 DTS po kilogramu ali delu kilograma mase paketa;

Uporabnik ima v primeru izgube, kraje, poškodbe ali izropanja navedenih pošiljk tudi pravico do povrnitve cene, plačane
za izvedeno storitev.
Pošiljke, prenesene v roku D + 40 dni, se uvrščajo v kategorijo izgube pošiljk.
(3) Ob izgubi, kraji, poškodbi ali izropanju vsebine vrednostnega pisma ali paketa z označeno vrednostjo, ima pošiljatelj
pravico do odškodnine največ do višine označene vrednosti
vrednostnega pisma ali paketa. Če je dejanska škoda manjša
od označene vrednosti, pripada pošiljatelju odškodnina v višini
dejanske škode.
(4) Odškodnino lahko namesto pošiljatelja uveljavlja tudi
naslovnik.
(5) Kadar vsebina poškodovane pošiljke ni v celoti poškodovana, se odškodnina izplača v višini škode, ki se nanaša na
poškodovani del pošiljke.
42. člen
(način izplačila odškodnine)
(1) Izvajalec izplača uporabniku odškodnino v uradni valuti Republike Slovenije najkasneje v 15 dneh od sprejetja
sklepa o odobritvi izplačila odškodnine. Znesek odškodnine
izvajalec nakaže na transakcijski račun uporabnika, ki mu ga
sporoči uporabnik.
(2) Če uporabnik nima odprtega transakcijskega računa,
mu izvajalec nakaže odškodnino s plačilnim nalogom na njegov
naslov.

VIII. REŠEVANJE UGOVOROV
43. člen
(pravica do ugovora)
(1) Vsak uporabnik ima pravico do ugovora zoper odločitev ali ravnanje izvajalca zaradi domnevnih nepravilnih ravnanj
izvajalca:
– v zvezi z dostopom do univerzalne poštne storitve in
– v zvezi z izvajanjem univerzalne poštne storitve.
(2) Če se iz vsebine ugovora ugotovi, da se ugovor nanaša na zadeve, navedene v poglavju o reševanju reklamacij,
se ugovor obravnava po postopku in pod pogoji za reševanje
reklamacij v skladu s temi splošnimi pogoji, o čemer se uporabnika pisno obvesti.
44. člen
(rok za vložitev ugovora in način njegove vložitve)
(1) Ugovor lahko vloži uporabnik v roku 30 dni od dneva,
ko je izvedel za izpodbijano odločitev ali ravnanje izvajalca.
(2) Uporabnik vloži ugovor izvajalcu v pismu, telefonsko,
osebno, prek elektronske pošte ali ga zapiše v knjigo Pripombe in mnenja uporabnikov, ki se nahaja na poštah. Uporabnik
mora ugovor obrazložiti in mu priložiti dokaze, s katerimi ugovor
utemeljuje.
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(3) Če uporabnik ne vloži ugovora v roku iz prvega odstavka tega člena, izvajalec njegov ugovor kot prepozno vložen
zavrže in o tem obvesti uporabnika.
45. člen
(reševanje ugovora)
V postopku reševanja ugovora lahko izvajalec:
– ugovoru ugodi ter določi rok za odpravo ugotovljene
nepravilnosti,
– ugovor kot neutemeljen zavrne,
– ugovor kot prepozno vložen zavrže.
46. člen
(rok za rešitev ugovora)
Izvajalec mora o ugovoru odločiti v roku 15 dni po njegovem prejemu in z odločitvijo pisno seznaniti uporabnika.
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49. člen
(cene dostopa)
(1) Za dostop do javnega poštnega omrežja izvajalec drugemu izvajalcu zaračuna ceno za posamezno pošiljko skladno
s cenikom.
(2) Cene morajo temeljiti na stroških. Izvajalec lahko določi nižje cene v primeru, ko se izogne delu stroškov, ki jih ima
glede na običajen prenos posamezne pošiljke.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
(prenehanje uporabljanja)
Z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev se prenehajo
uporabljati Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve
(Uradni list RS, št. 28/06).

47. člen

51. člen

(organ, na katerega se lahko uporabnik pritoži)
Če izvajalec ugovoru ne ugodi ali o njem ne odloči v roku
iz prejšnjega člena, lahko uporabnik v 15 dneh po prejemu
odločitve oziroma od poteka roka za odločitev vloži pritožbo
na Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije.

(objava)
Splošni pogoji se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh izvajalca ter v poslovnih prostorih
izvajalca, namenjenih za neposredno delo z uporabniki.
52. člen
(veljavnost pogodb)

IX. NAČINI, POGOJI IN CENE DOSTOPA DO JAVNEGA
POŠTNEGA OMREŽJA
48. člen

Pogodbe za izvajanje univerzalne poštne storitve, sklenjene z uporabniki pred uveljavitvijo teh splošnih pogojev, se
uporabljajo še naprej, če niso v nasprotju z določili teh splošnih
pogojev.

(načini in pogoji dostopa)

53. člen

(1) Izvajalec na zahtevo drugega izvajalca poštnih storitev
(v nadaljevanju: drugi izvajalec) na podlagi pogodbe omogoča
drugemu izvajalcu dostop do javnega poštnega omrežja. Izvajalec prevzema od drugega izvajalca pošiljke, navedene v teh
splošnih pogojih.
(2) Izvajalec se zaveže skleniti pogodbo iz prvega odstavka tega člena najkasneje v roku 42 dni od prejema zahteve
drugega izvajalca, sicer lahko na zahtevo drugega izvajalca
odloči o sklenitvi pogodbe Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije.
(3) Izvajalec omogoča drugemu izvajalcu dostop do javnega poštnega omrežja v vseh fazah prenosa pošiljk. Drugi
izvajalec mora pošiljke pripraviti v skladu s temi splošnimi
pogoji.

(začetek veljavnosti)
Splošni pogoji začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
54. člen
(priloga)
Sestavni del teh splošnih pogojev je vzorčna pogodba
o prenosu poštnih pošiljk, ki jo izvajalec sklepa z uporabniki
univerzalne poštne storitve.
Maribor, marec 2007
Aleš Hauc l.r.
generalni direktor
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PRILOGA
POŠTA SLOVENIJE d. o. o., ______________________, identifikacijska številka:
SI25028022, ki jo zastopa ____________________________ (v nadaljevanju: izvajalec)
in
_________________________________________, identifikacijska številka: ____________,
ki jo zastopa ____________________________ (v nadaljevanju: uporabnik)
skleneta
POGODBO O PRENOSU POŠTNIH POŠILJK
št. __________
1. þlen
Pogodbeni stranki s to pogodbo doloþata naþin, þas, obseg in ceno za prenos našteti vrste
univerzalne poštne storitve.
2. þlen
Uporabnik se obvezuje, da bo pošiljke iz predhodnega þlena oddajal v prenos pri pošti
______________.
3. þlen
Uporabnik se obvezuje:
x da bo na vse pošiljke izpisal pošiljateljev naslov,
x da bo na vse pošiljke, razen na navadne pakete, pakete in pošiljke za slepe in slabovidne,
v prostoru za znamko oznaþil »Poštnina plaþana pri pošti ________« oziroma »Postage
paid« za pošiljke v mednarodnem prometu,
x da bo na vse pošiljke, ki jih ne bo oddajal pri sprejemni pošti, razen na navadne pakete,
pakete in pošiljke za slepe in slabovidne, nalepil veljavne poštne znamke v zgornji desni
kot naslovne strani pošiljke,
x da bo vse pošiljke pripravil za oddajo v skladu z navodili izvajalca.
4. þlen
Izvajalec se obvezuje, da bo:
x vodil dnevni pregled števila in vrste oddanih pošiljk in zneskov poštnine,
x o vseh spremembah v zvezi s plaþilom pisno obvešþal uporabnika,
x na navadnih paketih in paketih oznaþil plaþilo za prenos teh pošiljk.
5. þlen
Uporabnik soglaša, da pošta navadnih in standardnih pisem ter dopisnic v notranjem prometu
ne žigosa s poštnim žigom. ýe pošiljke niso žigosane s poštnim žigom, se za datum oddaje
šteje datum v poštnem žigu, ki je odtisnjen v popisu oddanih pošiljk, s katerim so pošiljke
oddane v prenos.
Priloga
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6. þlen
Cena univerzalne poštne storitve se oblikuje po veljavnem ceniku poštnih storitev. Cene iz
cenika vsebujejo DDV.
7. þlen
Uporabnik se obvezuje, da bo ceno poštnih storitev plaþal ob oddaji pošiljk v prenos na
sprejemni pošti.
8. þlen
Izvajalec ima pravico odkloniti sprejem pošiljk, þe uporabnik ni pripravil pošiljk v skladu z
navodili izvajalca ali þe cena poštnih storitev ni plaþana ob oddaji pošiljk v prenos.
9. þlen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse podatke v zvezi s to pogodbo varovali kot
poslovno skrivnost in sta v primeru kršitev tudi odškodninsko odgovorni za povzroþeno
škodo.
10. þlen
Uporabnik se obvezuje, da v pošiljkah, ki so predmet te pogodbe, ne bo pošiljal blaga,
katerega prenos je prepovedan v skladu z Zakonom o poštnih storitvah (Ur. l. RS, št.
102/2004 – uradno preþišþeno besedilo. V nasprotnem primeru je odškodninsko odgovoren za
vso morebitno povzroþeno škodo.
11. þlen
Za strokovni nadzor izvajanja te pogodbe se imenujeta:
x na strani izvajalca: ______________, tel. št. __________,
x na strani uporabnika: ______________, tel. št.__________.
12. þlen
Za razmerja, ki s to pogodbo niso izrecno opredeljena, se uporabljajo doloþila Zakona o
poštnih storitvah, podzakonskih aktov, izdanih na njegovi podlagi, in splošnih pogojev
izvajalca.
opcija za mednarodni promet:
Za razmerja s podroþja mednarodnega poštnega prometa, ki niso izrecno dogovorjena v tej
pogodbi, se uporabljajo doloþila Zakona o poštnih storitvah, podzakonskih aktov, izdanih na
njegovi podlagi, splošnih pogojev izvajalca, splošnih prevoznih pogojev, konvencije in
pravilnikov Svetovne poštne zveze ter drugih mednarodnih predpisov in dogovorov.
13. þlen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali
sporazumno, þe pa to ne bo mogoþe, je za reševanje sporov pristojno sodišþe v Mariboru.
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14. þlen
Pogodba se sklepa za nedoloþen þas (opcija: do ____). Vsaka pogodbena stranka lahko to
pogodbo v þasu njenega trajanja odpove. Odpovedni rok znaša 30 dni in priþne teþi z dnem
vroþitve pisne odpovedi drugi pogodbeni stranki.
V primeru kršitev doloþil te pogodbe lahko pogodbi zvesta stranka pogodbo odpove brez
odpovednega roka. V tem primeru se šteje, da je pogodba odpovedana z dnem vroþitve pisne
odpovedi drugi pogodbeni stranki.
15. þlen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Vsaka sprememba in dopolnitev je možna le z aneksom k pogodbi, ki ga podpišeta obe
pogodbeni stranki.
16. þlen
Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka 1 (en) izvod.

Kraj, datum

Kraj, datum

Uporabnik

POŠTA SLOVENIJE d. o. o.

(navesti podjetje in podpisnika s funkcijo)

1628.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi višine
in načina plačevanja članarine Območni obrtni
zbornici Ljutomer za leto 2007

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list
RS, št. 40/04 – UPB1) in na podlagi 15. in 59. člena Statuta
Območne obrtne zbornice Ljutomer, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Ljutomer 9. marca 2005, je
skupščina Območne obrtne zbornice Ljutomer na seji 15. 3.
2007 sprejela

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi višine
in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Ljutomer za leto 2007
I.
V Sklepu o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Ljutomer za leto 2007 (Uradni list RS,

št. 9/07) se v razdelku II. druga alinea spremeni tako, da se
glasi:
»– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje
članarino v višini 20 evrov;«.
Peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in
njihova združenja), plačuje članarino v višini 20 evrov.«.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS,
uporablja pa se od 1. marca 2007.
Št. skupščina-3/07
Ljutomer, dne 15. marca 2007
Predsednik
OOZ Ljutomer
Zvonko Mord l.r.
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OBČINE
AJDOVŠČINA
1629.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ajdovščina 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 in 30/02, 56/02 – ZJU
in 110/02 – ZDT-B) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05)
je Občinski svet Občine Ajdovščina na 5. seji dne 29. 3. 2007
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Ajdovščina za leto 2006

740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančih institucij
II.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA 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 na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov

zaključni račun
2006

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI

3.031.337.112,39

70 DAVČNI PRIHODKI

1.725.648.098,08

700 davki na dohodek in dobiček

1.243.065.096,03

703 davki na premoženje

317.031.127,47

704 domači davki na blago in storitve

165.551.874,58

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

466.441.364,94
247.726.972,43

711 takse in pristojbine

5.223.090,13

712 denarne kazni

2.823.403,05

713 prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI

7.247.276,11
203.420.623,22
68.716.275,59

720 prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

11.283.348,59

722 prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih osnovnih sredstev

57.432.927,00

73 PREJETE DONACIJE
730 prejete donacije iz domačih virov
731 prejete donacije iz tujine

29.934.802,92
1.482.000,00
28.452.802,92

3.219.860.292,77
504.083.089,11
133.097.670,88

401 prispevki delodajalcev za socialno varnost

21.542.875,51

403 plačila domačih obresti
409 sredstva, izločena v rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 subvencije
411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 transferi neprofitnim
organizacijam
413 drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

344.167.511,62
275.031,10
5.000.000,00
1.013.467.382,71
42.879.686,00
498.399.189,75
84.247.904,80
387.940.602,16
1.220.398.920,23
1.220.398.920,23
481.910.900,72

431 investicijski transferi fiz. in prav.
osebam, ki niso proračunski uporabniki

211.211.692,36

432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom

270.699.208,36

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
– PRIMANJKLJAJ
B.

740.596.570,86

400 plače in drugi izdatki zaposlenim

402 izdatki za blago in storitve

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina
za leto 2006.

SKUPAJ ODHODKI

40 TEKOČI ODHODKI

740.596.570,86

–188.523.180,38

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV

51.246.525,93

751 prodaja kapitalskih deležev

51.246.525,93

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

18.100.000,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

18.100.000,00

V.

441 povečanje kapitalskih deležev in
naložb

18.100.000,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE

0,00

50 ZADOLŽEVANJE

0,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA

847.674,00

55 ODPLAČILO DOLGA

847.674,00

550 odplačilo domačega dolga

847.674,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH

–155.376.654,45

Uradni list Republike Slovenije
X.

NETO ZADOLŽEVANJE

Št.

–847.674,00

XI. NETO FINANCIRANJE

–156.224.328,45

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA

425.575.610,41

3. člen
Presežek sredstev v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v višini 425.575.610,41 SIT se prenese v proračun
leta 2007 in se porabi za pokrivanje tekočih in investicijskih
odhodkov leta 2007. V presežku so zajeta naslednja namenska
sredstva.
1. sredstva krajevnih skupnosti v višini 86.441.378,33
SIT,
2. SVRL-PHARE čezmejno sodelovanje v višini
1.877.543,78 SIT,
3. sredstva za OŠ Šturje v višini 97.924.458,75 SIT.
4. člen
Posebni del bilance prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranje so sestavni del tega
odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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8.250.851,28

703 davki na premoženje

1.077.237,40

NEDAVČNI PRIHODKI
710 udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
712 denarne kazni

13.382,57

KAPITALSKI PRIHODKI
720 prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih osnovnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 prejete donacije iz domačih virov

74

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Ajdovščina za leto 2007

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 in 30/02, 56/02 – ZJU
in 110/02 – ZDT-B) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05)
je Občinski svet Občine Ajdovščina na 5. seji dne 29. 3. 2007
sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Ajdovščina za leto 2007

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
A.

Rebalans
2007 v EUR

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI

17.900.446,79

70

DAVČNI PRIHODKI

9.436.601,24

652.228,34
897.217,16
1.895.012,00
709,40

TRANSFERNI PRIHODKI

3.172.764,95
3.172.764,95

II.

SKUPAJ ODHODKI

19.670.291,58

40

TEKOČI ODHODKI

2.513.558,37

400 plače in drugi izdatki zaposlenim
401 prispevki delodajalcev za socialno
varnost
403 plačila domačih obresti
409 sredstva, izločena v rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 subvencije
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 transferi neprofitnim organizacijam
413 drugi tekoči domači transferi

42

43

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007
(Uradni list RS, št. 9/07) se spremeni 1. člen, tako da se glasi:

1.549.445,50

1.894.302,60

402 izdatki za blago in storitve

1630.

18.945,08
854.090,97

731 prejete donacije iz tujine
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančih institucij

Št. 4102-2/07
Ajdovščina, dne 29. marca 2007

937.901,02
22.303,46

714 drugi nedavčni prihodki

73

108.512,56
1.846.623,10

711 takse in pristojbine
713 prihodki od prodaje blaga in
storitev
72

4241

700 davki na dohodek in dobiček
704 domači davki na blago in storitve
71

Stran

584.138,38
94.000,79
1.757.831,99
1.639,96
75.947,25
4.695.471,42
201.361,88
2.309.088,63
368.418,96
1.816.601,95

INVESTICIJSKI ODHODKI

10.939.583,45

420 nakup in gradnja osnovnih sredstev

10.939.583,45

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.521.678,34

431 investicijski transferi fiz. in prav.
osebam, ki niso proračunski uporabniki

522.742,44

432 investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

998.935,90

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
PRIMANJKLJAJ

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV

0,00

751 prodaja kapitalskih deležev

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

V.

–1.769.844,79

Stran
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44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

441 povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV

0,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

50

ZADOLŽEVANJE

Št.
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VIII. ODPLAČILO DOLGA

6.050,74

55

ODPLAČILO DOLGA

6.050,74

550 odplačilo domačega dolga

6.050,74

IX.

POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

XI.

NETO FINANCIRANJE

–1.769.844,79

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2006.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 4. 2007 do 30. 4. 2007 oziroma do sprejetja proračuna Občine Cankova za leto 2007.
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Cankova
za leto 2007 župan seznani nadzorni odbor in proračunske
porabnike.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2007.
Št. 410-06/2007
Cankova, dne 23. marca 2007

–6.050,74

Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

–1.775.895,53

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

1.775.895,55

Drugi, tretji in četrti odstavek 1. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4102-34/2006
Ajdovščina, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

CANKOVA
1631.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Cankova 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) in 99. člena
Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 69/02
in 12/07) je Občinski svet Občine Cankova na 3. redni seji dne
23. 3. 2007 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe
Občine Cankova v letu 2007
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Cankova za leto 2007 se
financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno s porabljenimi sredstvi v istih
obdobjih po proračunu za leto 2006.
3. člen
Prihodki in njihova razdelitev po tem odloku so sestavni
del proračuna Občine Cankova za leto 2007.

CELJE
1632.

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska
cona v Celju – kompleks lahke industrije Lava
II – Ingrad

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine
Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska
cona v Celju – kompleks lahke industrije
Lava II – Ingrad
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju – kompleks lahke industrije Lava II – Ingrad,
ki ga je pod št. 06-06 izdelal biro URBANISTI Gorazd Furman
Oman s.p. in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list
RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Lava II – Ingrad so zemljišča na južnem robu kompleksa,
ki zajemajo parcele s številkami: 1115/71, 1115/70, 1115/69,
1115/68, 1115/67, 1115/66, 1115/65, 1115/64 in 1115/63, vse
k.o. Medlog. Z načrtovanimi in dopolnitvami bo podan pogoj
za umestitev prostorov za športno rekreativno dejavnost-fitnes
centra z gostinsko ponudbo-dnevnim barom v objekt na južnem
robu kompleksa Ingrad.
III.
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju – kompleks lahke
industrije Lava II – INGRAD se prične osem (8) dni po objavi v

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Uradnem listu RS na sedežu krajevne skupnosti Medlog ter v
prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor
ter komunalo – Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske
zadeve, Prešernova 27, Celje, ter traja 15 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina
Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo – Sektor za
prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne
obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju
javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave
mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti
krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni
organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne
občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0022/2006-4200
Celje, dne 8. marca 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

1633.

Odlok o potrditvi zaključnega računa
proračuna Mestne občine Celje za leto 2006

Na podlagi 96., 97., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 17. člena Statuta Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98,
28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je Mestni svet Mestne občine
Celje na svoji seji dne 27. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna
Mestne občine Celje za leto 2006
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje
za leto 2006.

SIT

9.802.073.923,63

Skupne odhodke proračuna

SIT

10.850.783.613,96

Proračunski primanjkljaj

SIT

1.048.709.690,33

Skupni primanjkljaj iz računa
finančnih terjatev in naložb

SIT

Zmanjšanje sredstev na računih
31. 12. 2006

SIT

1.048.533.263,23
199.701.895,60

Stran

4243

3. člen
Namenska sredstva so rezervirana na osnovi 43. člena
Zakona o javnih financah.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev
in naložb ter račun financiranja za leto 2006 so sestavni del
odloka, vendar se ne objavijo v Uradnem listu RS.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 450-1/2007
Celje, dne 27. marca 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

CERKNICA
1634.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05) in na
podlagi 18. in 101. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 2. redni seji
dne 29. 3. 2007 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Zemljišče s parc. št. 710/170 pot v izmeri 130 m2, vpisano
v seznamu rimskih VII, k.o. Grahovo kot javno dobro, preneha
biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se zemljišče s parc. št. 710/170 pot v
izmeri 130 m2, vpisana v seznam rimskih VII, k.o. Grahovo
kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi,
odpiše od seznama rimskih VII, k.o. Grahovo in pripiše k vl.
št. ________ k.o. Grahovo, kjer je že knjižena kot lastnica
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična
številka: 5880157.
3.
Sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46502-00034/2005
Cerknica, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje 2006
Skupne prihodke proračuna

31 / 6. 4. 2007 /

1635.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05) in na
podlagi 18. in 101. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 2. redni seji
dne 29. 3. 2007 sprejel

Stran

4244 /

Št.

31 / 6. 4. 2007

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Zemljišče s parc. št. 389/5 pot v izmeri 63 m2 in zemljišče
s parc. št. 389/6 pot v izmeri 203 m2, vpisano v vl. št. 221 k.o.
Cajnarje kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni
rabi.
2.
Dovoljuje se, da se zemljišče s parc. št. 389/5 pot v izmeri
63 m2 in zemljišče s parc. št. 389/6 pot v izmeri 203 m2, vpisano
v vl. št. 221 k.o. Cajnarje kot javno dobro, preneha biti javno
dobro v splošni rabi, odpiše od vl. št. 221 k.o. Cajnarje in pripiše
k vl. št. ________k.o. Cajnarje, kjer je že knjižena kot lastnica
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična
številka: 5880157.

Uradni list Republike Slovenije
III.
V grafičnem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah
splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica
(Uradni list RS, št. 23/05) se na listu PO 48, zemljišče s parc.
št. 980/4 in 964/2 k.o. Dolenja vas, v celoti zariše k območju
PK-P2.
IV.
Sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-198/2005
Cerknica, dne 29. februarja 2007
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

3.
Sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

CERKNO

Št. 7113-2/2007
Cerknica, dne 29. marca 2007
Župan
Občina Cerknica
Miroslav Levar l.r.

1636.

Sklep o tehničnem popravku grafičnega
dela Odloka o prostorskih sestavinah
dolgoročnega in družbenega plana Občine
Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04) in
grafičnega dela Odloka o spremembah in
dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih
pogojev za Občino Cerknica (Uradni list RS, št.
23/05)

1637.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB), 96. in 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,
110/02 in 127/06) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni
list RS, št. 48/95) je Občinski svet Občine Cerkno na 4. redni
seji dne 29. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine
Cerkno za leto 2006
1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Cerkno za leto 2006.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna za leto 2006 izkazuje:

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05) in na
podlagi 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št.
3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 2. redni seji dne
29.3. sprejel

SKLEP
o tehničnem popravku grafičnega dela Odloka
o prostorskih sestavinah dolgoročnega in
družbenega plana Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 100/04) in grafičnega dela Odloka
o spremembah in dopolnitvah splošnih
prostorskih ureditvenih pogojev za Občino
Cerknica (Uradni list RS, št. 23/05)
I.
Sprejme se tehnični popravek za del zemljišča s parc.
št. 980/4 k.o. Dolenja vas, ki je v delu nepravilno zarisan kot
kmetijsko zemljišče. Tehnični popravek se, zaradi logične zaokrožitve območja, nanaša tudi na minimalni del zemljišča s
parc. št. 964/2 k.o. Dolenja vas.
II.
V grafičnem delu Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 100/04) se na listu PO 48, zemljišče s parc. št. 980/4 in
964/2 k.o. Dolenja vas, v celoti zariše k območju PD.

Odlok o potrditvi zaključnega računa
proračuna Občine Cerkno za leto 2006

(v tisočih
tolarjev)
I.
70

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

881.859

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)

617.744

DAVČNI PRIHODKI

446.090

700 Davki na dohodek in dobiček

378.211

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

171.654

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

140.585

712 Denarne kazni

73

29.937

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

72

37.942

796
258

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

18.574

714 Drugi nedavčni prihodki

11.441

KAPITALSKI PRIHODKI

4.496

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

2.466

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

2.030

PREJETE DONACIJE

6.582

Uradni list Republike Slovenije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74

Št.

6.582

TRANSFERNI PRIHODKI

253.037

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij

253.037

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)

972.179

40

TEKOČI ODHODKI

290.492

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

43

9.290

7.138

36.672
97.421

INVESTICIJSKI ODHODKI

314.841

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

314.841

INVESTICIJSKI TRANSFERI

45.268

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki

15.090

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

30.178

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

8.384

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

8.384

750 Prejeta vračila danih posojil

8.384

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

–90.320

440 Dana posojila
VI.

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

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

8.384

30.000

500 Domače zadolževanje

30.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

5.669

55

ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

5.669

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNIH

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

24.331

XI.

NETO FINANCIRANJE

90.320

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2006

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

24.932

180.347

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

Št. 011-0001/2007-1
Cerkno, dne 29. marca 2007

321.578

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

V.

4245

4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

1.627

III.

75

Stran

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del
tega odloka.

199.537

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

413 Drugi tekoči domači transferi
42

55.106

31 / 6. 4. 2007 /

–57.605

114.684

1638.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto
2007

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02, 110/02 in 127/06) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet Občine
Cerkno na 4. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe
do sprejetja proračuna Občine Cerkno
za leto 2007
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2007, vendar največ do 30. 6. 2007, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem
besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi
proračuna za leto 2006 in za iste programe kot v letu 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva
v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju kot v proračunu
za leto 2006, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi. V obdobju začasnega financiranja se ne sme
povečati število zaposlenih glede na stanje 31. 12. 2006.
3. člen
Prihodki in odhodki ter njihova razporeditev v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Cerkno
za leto 2007.
4. člen
Župan Občine Cerkno skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa
za dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih
sredstev.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2007.
Št. 011-0001/2007-2
Cerkno, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

Stran

4246 /

Št.

31 / 6. 4. 2007

ČRNA NA KOROŠKEM
1639.

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov ter
povračilih stroškov

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 21/06), 16. člena Statuta Občine Črna
na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06), v skladu z Zakonom
o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 in
1/07) in Odlokom o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št.
14/06) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 3. redni
seji dne 13. 3. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta
in članov drugih občinskih organov
ter povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma
do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in občinske
volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika in smiselno po določbah zakona
o funkcionarjih v državnih organih, zakona o sistemu plač v
javnem sektorju in zakonom o lokalni samoupravi.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan
in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupana opravljata svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo
opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana
odloči občinski svet.
3. člen
Za opravljanje funkcije župana Občine Črna na Koroškem,
ki sodi v VI. skupino občin (od 2001 do 5000 prebivalcev), je
določen 49. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno
dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače, oblikovane na podlagi zakona, dodatek za delovno dobo
se za nepoklicno opravljanje funkcije ne upošteva.
4. člen
Plačni razred podžupana, v skladu z 8. členom Odloka
o plačah funkcionarjev, določi župan, ob upoštevanju obsega
podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata
župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet. Za
opravljanje funkcije podžupana, ki sodi v VI. skupino občin, je
določen plačni razred v razponu od 34 do 41.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Dodatek za delovno dobo pripada le podžupanu, ki opravlja
funkcijo poklicno.
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II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je
sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno
s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati
15% letne plače župana.
V okviru teh določil se članu občinskega sveta določi
plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in
sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta

5,5%

– udeležbo na izredni seji občinskega sveta

3,5%

– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta

3,0%

– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega
član je,

2,0%

od višine mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
Član občinskega sveta, ki po pooblastilu župana ali zaradi
nadomeščanja na podlagi zakona vodi sejo občinskega sveta,
je upravičen do dodatnih 30% svoje sejnine.
Mesečno izplačilo opravi finančno-računovodska služba
na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega
sveta, ki jo vodi občinska uprava.
6. člen
Osnova za obračun plače oziroma plačila za nepoklicno opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek
mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez
dodatka za delovno dobo.
Plača oziroma del plače posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži
z odstotkom, določenim v skladu s 5. členom tega pravilnika.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno
opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače.
7. člen
Odločbo o plači oziroma plačilu za nepoklicno opravljanje
funkcije izda za občinske funkcionarje komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
8. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja
pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se
prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje
za redni delovni čas.
III. NAGRADE
9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru
občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača
za udeležbo na seji na podlagi sklenjenega sklepa o imenovanju.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, pripada sejnina za udeležbo na posamezni
seji v enaki višini kot članom delovnih teles, ki so člani občinskega sveta.
10. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do plačila sejnine za udeležbo na seji nadzornega odbora.
Nagrade letno ne smejo preseči 15% letne plače župana.
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Št.

Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer za:
– predsednika nadzornega sveta

5,5%

– člana nadzornega sveta

4,2%

od višine mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije
brez dodatka za delovno dobo.
11. člen
Predsednik in člani krajevne skupnosti imajo pravico do
plačila sejnine za udeležbo na seji sveta krajevne skupnosti.
Nagrade letno ne smejo preseči 15% letne plače župana.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer
za:
– predsednika krajevne skupnosti

1,6%

– člana sveta krajevne skupnosti

0,8%

od višine mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
12. člen
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih
ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi odločb o imenovanju.
Predsednik občinske volilne komisije, njegov namestnik in
tajnik prejmejo nadomestilo v višini povprečnega mesečnega
izplačila za poklicno opravljanje funkcije podžupana občine
brez dodatka za delovno dobo.
Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo
pravico do nadomestila v višini 20% povprečnega mesečnega
izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije podžupana
brez dodatka za delovno dobo.
Pravico do nadomestila imajo tudi predsednik in člani
volilnih odborov ter njihovi namestniki ob vsakem glasovanju v
skladu z veljavno zakonodajo.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice
ter pravico do povračila stroškov prevoza, če je od doma do
sedeža upravne stavbe več kot 1 km.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije
ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Črna na Koroškem. Stroški prevoza se
povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno
potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s
predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske uprave
oziroma druga pooblaščena oseba.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev
proračuna.
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16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo najkasneje v petnajstih dneh po končanem službenem
potovanju.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo
zneska mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije
brez dodatka za delovno dobo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom
komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij
in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta,
se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba
za civilno zaščito, sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
sveta za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj in članom
drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.
20. člen
Sestavni del evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta in drugih organov občine so liste prisotnosti na seji
in zapisniki sej, ki jih predsedujoči oddajo v tajništvu.
Za korespondenčne seje in za manj kot 50% časovne
prisotnosti na seji, se nagrada oziroma plačila ne izplačuje.
21. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev Občine Črna na Koroškem, sejninah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter
povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 61/99).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 100-0002/2007-3
Črna na Koroškem, dne 14. marca 2007
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

HAJDINA
1640.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Hajdina za leto 2006

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik
Mestne občine Ptuj, št. 2/99, Uradni list RS, št. 109/99, 12/01,
90/02, 16/03 in 49/05) je Občinski svet Občine Hajdina na 6.
redni seji dne 28. 3. 2007 sprejel
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ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina
za leto 2006

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hajdina
za leto 2006.

A.

70

71

v tisoč
SIT

B.

leto
2006

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

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)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

679.934

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

470.107

DAVČNI PRIHODKI

394.026

700 Davki na dohodek in dobiček

207.378

703 Davki na premoženje

158.580

704 Domači davki na blago in storitve

28.068

NEDAVČNI PRIHODKI

76.081

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

39.258

712 Denarne kazni

212

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

110

714 Drugi nedavčni prihodki

35.187

KAPITALSKI PRIHODKI

87.453

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0
87.453

PREJETE DONACIJE

210

730 Prejete donacije iz domačih virov

210
0
122.164

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

122.164

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

747.526

40

TEKOČI ODHODKI

168.583

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

42

75

1.314

TRANSFERNI PRIHODKI

41

5.395

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

731 Prejete donacije iz tujine
74

18.237

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73

23.632

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam

III.

711 Takse in pristojbine

72

INVESTICIJSKI TRANSFERI

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Hajdina zajema:

Skupina/Podskupina kontov
I.

381.254

35.891
5.813
125.879
0
1.000
174.057
4.680

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

93.269

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

32.343

413 Drugi tekoči domači transferi

43.765

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

381.254

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREJEMANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C.

RAČUN FINANCIRANJA

–67.592
v tisoč
SIT

0
v tisoč
SIT

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

75.479

50

ZADOLŽEVANJE

75.479

500 Domače zadolževanje

75.479

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.= -X.)

7.887
75.479
67.592

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-1/2006
Hajdina, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1641.

Št.

Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto
2007

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLSUPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
30. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02 in
16/03, 49/05) je Občinski svet Občine Hajdina na 6. redni seji
dne 28. 3. 2007 sprejel

402 Izdatki za blago in storitve

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

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

2.403.521

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.180.478

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
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
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.

EUR
leto 2007

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

12.519

230.011

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

415.583

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

146.328

413 Drugi tekoči domači transferi

249.561
0

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam

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

0
2.086

183.192
183.192

10.432
–170.411

0

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

EUR

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

178.057

50

ZADOLŽEVANJE

178.057

2.086
0

185.516

EUR

459

0

195.948

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA

918

37.765

659.628

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

6.259

37.765

33.258

659.628

163.912

58.463

844.730

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.640.736
5.884

605.189

414 Tekoči transferi v tujino

1.950.467
303.847

33.183
13.645

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

4249

409 Rezerve
410 Subvencije

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Hajdina za leto
2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljevanju: proračun).

Stran

403 Plačila domačih obresti
41 TEKOČI TRANSFERI

ODLOK
o proračunu Občine Hajdina za leto 2007

A.
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500 Domače zadolževanje

178.057

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

52.579

55 ODPLAČILA DOLGA

52.579

550 Odplačila domačega dolga

52.579

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–44.933

873.626

X.

125.478

209.090

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

2.573.932

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)

170.411

Stran
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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 načrti razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/1), ki se uporablja
za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki od občanov, ki se namenijo za izgradnjo kanalizacije,
– drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega
uporabnika. Osnova za prerazporejanje pravic porabe so
zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
Župan s poročilom ob polletnem izvrševanju proračuna in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
5. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, vendar
največ 20% posamezne proračunske postavke.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe so zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti
odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; za to lahko
pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
6. člen
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 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% 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.
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Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev 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 je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini
4.173 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
8. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za
leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu 2007 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višini 8.346 €.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan
v skladu z 42. členom ZJF.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 210 € odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
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 178.057 €.
Občina v letu 2007 ne daje poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica
je Občina Hajdina.
11. člen
Za leto 2007 se pravne osebe javnega sektorja na ravni
občine ne smejo zadolžiti in izdajati poroštev drugim fizičnim
osebam.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Hajdina v letu
2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2007
Hajdina, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1642.

Št.

Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto
2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLSUPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
30. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02 in
16/03, 49/05) je Občinski svet Občine Hajdina na 6. redni seji
dne 28. 3. 2007 sprejel
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ODLOK
o proračunu Občine Hajdina za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA

42

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Hajdina za leto
2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljevanju: proračun).

III.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

70

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.472.358

DAVČNI PRIHODKI

2.247.563

700 Davki na dohodek in dobiček

1.944.767

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

164.080

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

B.

IV.
75

V.
44

6.468
959
500
52.788

KAPITALSKI PRIHODKI

0

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

0

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine
74

6.143
224.795

712 Denarne kazni

73

296.653

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

72

leto 2008
2.658.054

704 Domači davki na blago in storitve
71

EUR

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

703 Davki na premoženje

43

0

TRANSFERNI PRIHODKI

185.696

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

185.696

II.

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)

2.797.333

40

TEKOČI ODHODKI

873.945

VI.
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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
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREJEMANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

C.

RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
XI.

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

Stran

4251

212.509
32.566
604.367
11.684
12.819
858.145
34.105
426.778
146.926
250.336
0
821.447
821.447
243.796
177.029
66.767
–139.279

EUR
leto 2008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EUR
leto 2008
191.858
191.858
191.858
52.579
52.579
52.579
0
139.279
139.279

Stran
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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 načrti razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/1), ki se uporablja
za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki od občanov, ki se namenijo za izgradnjo kanalizacije,
– drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom ob polletnem izvrševanju proračuna in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
5. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, vendar
največ 20% posamezne proračunske postavke.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe so zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti
odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; za to lahko
pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
6. člen
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 2009 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% 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 in
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prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev 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 je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
4.273 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
8. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za
leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu 2008 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višini 8.546 €.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan
v skladu z 42. členom ZJF.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 210 € odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
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 2008 lahko zadolži do
višine 191.858 €.
Občina v letu 2008 ne daje poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica
je Občina Hajdina.
11. člen
Za leto 2008 se pravne osebe javnega sektorja na ravni
občine ne smejo zadolžiti in izdajati poroštev drugim fizičnim
osebam.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Hajdina v letu
2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2008
Hajdina, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1643.

Odlok o spremembi Odloka o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami na območju
Občine Hajdina

Na podlagi 37. in 126. člena Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06
– ZVNDN-UPB1), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 3/07 – ZVPoz-UPB1), 6. člena Zakona o
gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – ZGas-UPB1), 27. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1UPB1), Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02, 17/06) ter 16. člena Statuta Občine
Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni
list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03, 49/05) je Občinski svet
Občine Hajdina na 6. redni seji dne 28. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami na območju Občine Hajdina
1. člen
V Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
na območju Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 105/06) se v
13. členu v prvem stavku beseda »se« nadomesti z besedo
»je«.
2. člen
V 18. členu se doda nov prvi stavek, ki se glasi: »Prostovoljna gasilska društva se povezujejo v gasilsko zvezo v skladu
z zakonom.«
3. člen
V 19. členu se v zadnjem stavku besedi »je sklenjena«
spremenita tako, da se glasita »se sklene«.

Št.

1644.

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 840-1-1/2007
Hajdina, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.

4253

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih za sofinanciranje
dejavnosti kulturnih društev, prireditev in
drugih kulturnih programov

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 22/00, 96/02) in 7. člena Statuta
Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03
in 75/06), je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na svoji
4. redni seji dne 26. 03. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti
kulturnih društev, prireditev in drugih kulturnih
programov
1. člen
V merilih Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti
kulturnih društev, prireditev in drugih kulturnih programov (Uradni list RS, št. 92/03) se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Nagrade in priznanja za preteklo leto
Območno tekmovanje (1–3 mesto)
- 5 točk
Državno tekmovanje (1–5 mesto)
- 7 točk
Meddržavno tekmovanje (1–7 mesto)
- 10 točk.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-3/2007-2
Hrpelje, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič - Midre l.r.

Črta se 23. člen.

6. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Programi sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami se financirajo oziroma sofinancirajo iz občinskega
proračuna na podlagi predpisov in aktov Občine Hajdina za to
področje. Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev se financira iz občinskega proračuna občine Hajdina, kar se opredeli
z vsakoletno pogodbo. Višino sredstev določi Občinski svet
Občine Hajdina z njegovim proračunom. Poleg proračunskih
sredstev se sistem financira tudi iz združenih sredstev lokalnih skupnosti, iz sredstev gospodarskih družb, namenskih
sredstev požarnega sklada, prostovoljnih prispevkov, daril,
mednarodne pomoči in iz drugih virov. Prostovoljna gasilska
društva lahko za izvajanje organizacijskih in strokovno tehničnih nalog sklenejo posebno pogodbo z gasilsko zvezo,
v katero so združena in v kateri dogovorijo višino in način
nakazovanja sredstev.«.

Stran

HRPELJE - KOZINA

4. člen
5. člen
V 27. členu se v zadnjem odstavku pri osrednji gasilski
enoti 5 minut spremeni tako, da se glasi 15 minut.
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1645.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Hrpelje - Kozina

Na podlagi Nacionalnega programa socialnega varstva
(Uradni list RS, št. 31/00) in 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 4. redni seji dne 26. 3.
2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
enkratni denarni pomoči za novorojence v
Občini Hrpelje - Kozina
1. člen
Spremeni se prvi stavek 7. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni
list RS, št. 5/04), ki se pravilno glasi: »Višina denarne pomoči
je v višini 150% minimalnega dohodka.«
2. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 121-2/2007-3
Hrpelje, dne 13. marca 2007
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič - Midre l.r.
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IDRIJA
1646.

Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za
leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1), 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in 108. člena Statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 4. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun Občine Idrija za
leto 2006.
2. člen
1. Zaključni račun Občine Idrija za leto 2006 izkazuje:

A.
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki
Odhodki
Proračunski presežek
(primanjkljaj)

Račun finančnih terjatev in
naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapit. deležev
V. Dana posojila in povečanje
kapit. deležev
VI. Prejeta minus dana posojila

v 1000 SIT

V EUR

2.133.064
2.305.830

8.901.119
9.622.068

–172.766

–720.949

Račun financiranja
Zadolževanje
Odplačila dolga
Sprememba stanja sredstev
na računu
X. Neto zadolževanje
XI. Stanje prihodkov iz leta 2005

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Občinski lokacijski načrt (v
nadaljevanju: OLN) za del območja Uta v Idriji, ki ga je izdelala
družba BOŽIČ d.o.o. Inženiring Idrija pod številko 29/06, junij
2006.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z občinskim
lokacijskim načrtom)
OLN določa mejo urejanja, funkcijo območja, lego, pogoje
za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov
z okolico, pogoje za komunalno in prometno urejanje območja,
okoljevarstvene ukrepe, parcelacijo, obveznosti investitorja in
izvajalcev, možna odstopanja ter nadzor nad izvajanjem odloka.
(sestavni deli občinskega lokacijskega načrta)

16.459

68.679

0
16.459

0
68.679

162.685
42.253

678.872
176.318

–35.875
120.432
232.757

–149.716
502.554
971.278

3. člen
Presežek sredstev po zaključnem računu proračuna se
prenese v leto 2007 in se izkazuje v računu financiranja.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2007
Idrija, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

1647.

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu Dom
upokojencev v Idriji za del območja Uta v Idriji

3. člen

B.

C.
VII.
VIII.
IX.

23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01,
135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 4. redni seji
dne 29. 3. 2007 sprejel

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dom
upokojencev v Idriji za del območja Uta v Idriji

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 (8/03 – popr.)), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 (ZLS-UPB1)) ter 16. in

OLN vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge.
A. SPLOŠNI IN UVODNI DEL
B. BESEDILO ODLOKA
C. BESEDILO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. Opis prostorske ureditve
2. Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta
3. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost
priključevanja nanjo
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
7. Načrt parcelacije
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
9. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti lokacijskega načrta
10. Roki za izvedbo prostorske ureditve
11. Dovoljena odstopanja
D. KARTOGRAFSKI DEL OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. Načrt namenske rabe prostora
2. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije
3. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor in povezava s sosednjimi območji
4. Zakoličbena situacija
5. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture
6. Rešitve v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi
nesrečami
E. PRILOGE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. Povzetek za javnost
3. Izvlečki iz prostorskih aktov
3. Strokovne podlage
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega
načrta
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F. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
G. IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA, DA JE LOKACIJSKI NAČRT IZDELAN V SKLADU
S PROSTORSKIMI AKTI IN Z DRUGIMI PREDPISI

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLUČEVANJA
OBJEKTOV NANJO

II. UREDITVENO OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA

(pogoji za prometno urejanje)

4. člen

Glavni dostop in dovoz do objekta doma upokojencev je
iz Arkove ulice, parc. št. 2676, preko parc. št. 683 in 2677. Interventni promet je speljan krožno iz Gregorčičeve ulice preko
ulice Otona Župančiča na Arkovo ulico.
Pri ureditvi območja mora biti zagotovljeno varno in nemoteno odvijanje prometa ter varnost vseh udeležencev v
prometu, zagotovljen mora biti nemoten in neoviran intervencijski promet za dom upokojencev in zdravstveni dom. Dostopi
morajo biti uporabni tudi za invalide.
Dostop z vozili za dnevno varstvo se uredi nad Arkovo
ulico ob novozgrajenem delu in sicer, od vstopa na dvorišče
Ute proti dovozu z Arkove ulice.
Parkirna mesta so predvidena ob enosmerni dovozni cesti
in v kletni etaži.

(ureditveno območje)
Ureditveno območje novega doma upokojencev v Idriji
se nahaja na obrobju ožjega mestnega središča v neposredni
bližini zdravstvenega doma, župnijske cerkve, otroškega vrtca
in stanovanjskega naselja.
Obsega parc. št. 707/1, 708/1, 709/2, 710 in del 2677 vse
k.o. Idrija mesto.
Površina ureditvenega območja znaša 4295 m2.
Z OLN se urejajo posegi v prostor na parc. št. 710 in 709/2
obe k.o. Idrija mesto, območje med Zdravstvenim domom Idrija
na SV, zasebnimi zemljišči in dotrajanimi poslovnimi objekti na
V in J ter na Z na javno pot.
Nosilci urejanja prostora so podali smernice in mnenja za
celotno območje novega doma upokojencev.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Namembnost
Podrobnejša namenska raba prostora na območju urejanja so centralne dejavnosti.
Na ureditvenem območju se nahaja obstoječi dom upokojencev in dotrajani poslovni objekt.
Zazidalna zasnova
V območju je predvidena gradnja doma upokojencev, ki je
definiran glede na volumen objekta po, s sklepom Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve št. 37002-1/2004-26 z dne
17. 5. 2006, izbrani varianti strokovno najprimernejše rešitve
avtorjev Ravnikar - Potokar:
– trakt ob Arkovi ulici, št. etaž K+P+4, dimenzij 76,00 m x
11,50 m, višine do 16,00 m;
– trakt ob intervencijski poti, št. etaž K+P+4, dimenzij
41,50 m x 12,80 m, višine do 16,00 m;
– prostori z javnim programom in zeliščnim vrtom na
strehi, št. etaž P, dimenzij 41,50 m x 26,60-15,70 m, višine do
5,00 m;
– nadstrešek z dovozom v kletno etažo, št. etaž K, dimenzij 41,50 m x 13,50 m, višine do 4,00 m;
– bruto tlorisna površina cca 9900 m2.
V pritličju je odprti javni del z javnim programom, servisni
del z dodatnim programom je v kletni etaži ter spalno bivalni
del v štirih nadstropjih.
Zasnova zunanje ureditve
Nezazidane površine so obdelane kot prometne in manipulacijske površine ter zelenice.
6. člen
(umestitev načrtovane ureditve v prostor)
Objekt je v prostor umeščen na podlagi izbrane variante
strokovno najprimernejše rešitve avtorjev Ravnikar - Potokar,
ob upoštevanju predpisov in odmika od sosednjih parcel in
varstvenih pasov.
Pri oblikovanju in postavitvi objekta v prostor je potrebno
ohranjati obstoječe osi v prostoru:
– os Dom upokojencev – cerkev sv. Jožefa – cerkev sv.
Antona Padovanskega na hribu;
– os Zdravstveni dom – center Idrije – Mestni trg – grad
Gewerkeneg.

7. člen

8. člen
(pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko
urejanje)
Splošno
Območje je komunalno opremljeno. Upoštevati je potrebno vso obstoječo komunalno infrastrukturo.
Gospodarska infrastruktura se praviloma izvede v cestnem telesu. V fazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se upoštevajo predpisani odmiki v vertikalnem in horizontalnem smislu.
Ni dovoljeno uporabljati oziroma izkoriščati komunalnih
vodov in naprav ter njenih dobrin (vodovod, elektrika), če bi
bila zaradi njihove uporabe lahko motena ali ogrožena oskrba
ostalih že priključenih uporabnikov.
Kanalizacijsko omrežje
Obstoječa kanalizacija je zasnovana v ločenem sistemu
in poteka po Arkovi ulici ter je povezana na centralno čistilno
napravo Idrija.
Objekt se s fekalno kanalizacijo priključi na obstoječe
javno kanalizacijsko omrežje v novem jašku na severni strani
objekta. Tehnološke odpadne vode morajo biti pred izpustom
v sistem nevtralizirane oziroma predčiščene do tiste mere, ki
jih sistem dopušča.
Vse meteorne vode (strešna in cestna) se odvajajo v meteorni kanal, na severni strani predvidenega objekta. Odvajanje
padavinskih odpadnih voda iz utrjenih površin je nujno projektirati preko peskolova in ustrezno dimenzioniranega lovilca
maščob in olj. V PGD mora biti prikazana rešitev odvoda vseh
vrst odpadnih voda s priloženimi detajli in definiranim tipom posameznih elementov (peskolovi, ponikovalnice, lovilci olj …).
Individualno odvajanje padavinskih in komunalnih odpadnih voda znotraj območja OLN ni dovoljeno.
Vodovodno omrežje
Območje je oskrbovano s pitno, sanitarno in tehnološko
vodo iz omrežja javnega vodovoda. Predviden objekt, dom
upokojencev, se priključi na obstoječe vodovodno omrežje v
Arkovi ulici, kjer se na mestu obstoječega priključka zgradi nov
priključni jašek.
Velikost hišnega priključka in vodomernega jaška se določi na podlagi potreb novega objekta v projektnih pogojih v fazi
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Ogrevanje
Ogrevanje obstoječega doma je iz obstoječe kotlovnice,
na katero je priključen tudi sosednji Zdravstveni dom Idrija.
V prvi fazi ostane ogrevanje iz obstoječe kotlovnice, v drugi fazi se v novem objektu zgradi nova kotlovnica z možnostjo
uporabe alternativnih okolju prijaznih energentov, kar se določi
v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
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Pri načrtovanju novih komunalnih vodov je potrebno
upoštevati tudi koridor za plinovod.
Glede na to, da je na območju že zgrajeno plinovodno
omrežje za distribucijo omrežnega plina, se lahko objekt po
vzpostavljenem delovanju plinovodnega omrežja priključi na
plinovodno omrežje.
Elektroenergetsko omrežje
Obstoječi prostozračni kabel X00-A 4x16 mm2, ki napaja objekt na parceli 710 k.o. Idrija mesto, se pred začetkom
rušenja objekta odstrani.
Po izgradnji doma upokojencev (1.faza) se obstoječi
dom odklopi iz nizkonapetostnega omrežja, v kabelskem jašku pred obstoječim domom pa se izvede kabelska spojka
(Al 4x150+2,5 mm2) na kablovodu 0,4 kV TP Zdravstveni
dom–Dom upokojencev–KR Policija.
Za priključitev objekta na distribucijsko elektro omrežje
mora investitor pridobiti soglasje za priključitev. Soglasje za
priključitev mora investitor pridobiti pred izdajo soglasja k
projektnim rešitvam.
Za izvedbo napajanja je potrebno zgraditi kabelsko
kanalizacijo 8 x stigmaflex cev 160 mm iz transformatorske postaje 20/0,4 Kv; 630 kVA Zdravstveni dom Idrija do
priključno-merilne omarice na fasadi objekta. Kabelski jaški
notranjih dimenzij min. 150x150x160 cm morajo biti izvedeni
na vseh lomih trase, na ravnih razdaljah daljših od 60 m, pred
transformatorsko postajo ter pod priključno-merilno omaro na
fasadi objekta.
Presek kablov nizkonapetostnega priključka mora biti v
skladu s tipizacijo nizkonapetostnih priključkov.
Telekomunikacijsko omrežje
Načrtovati je potrebno dodatne kapacitete za predvideno razširitev doma upokojencev iz obstoječe telefonske
kabelske kanalizacije, kamor je obstoječi dom upokojencev
že priključen.
Priključek se izvede v skladu s pogoji upravljavca.
Kabelska televizija
Obstoječi dom upokojencev je priključen na CATV. Priklop na novi objekt se izvede v skladu s pogoji upravljavca.
Javna razsvetljava
Na območju je urejena javna razsvetljava, ki se prilagodi
novi ureditvi območja.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO
KULTURNE DEDIŠČINE
9. člen
(varovanje okolja)
Splošno
V času gradnje je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov.
Ohranjanje narave
Lokacija predvidenega posega se nahaja na območju
pričakovanih geoloških naravnih vrednot – OPNV Idrijska
prelomna cona. Med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja
potencialnih geoloških naravnih vrednot (fosili, minerali). V
primeru najdbe velja priporočilo naj investitor oz izvajalec del
čim prej obvesti Zavod RS za varstvo narave.
Varstvo vode in podtalnice
Ureditveno območje OLN leži izven zunanje meje priobalnega zemljišča vodotoka Idrijca. Padavinske in komunalne odpadne vode se bodo zbirale ločeno. Objekt se s
fekalno kanalizacijo priključi na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje.
Vse komunalne odpadne vode in tehnološke odpadne
vode iz objekta in okolice morajo poleg zbirnega in prenosnega omrežja obsegati tudi naprave za ustrezno predčiščenje
voda pred zlitjem v kanalizacijski sistem.
V času gradnje je dovoljena postavitev kemičnih stranišč.
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Varstvo pred hrupom
Stopnja hrupa na obravnavanem območju ne sme presegati parametrov, ki veljajo za III. območje varstva pred hrupom.
Odstranjevanje odpadkov
Predvideno je ločeno zbiranje odpadkov v tipiziranih smetnjakih, ki so locirani ob intervencijski poti.
Običajni komunalni odpadki (neorganski in nemedicinski
odpadki – papir, steklo, plastika, ostali odpadki) se začasno
shranjujejo v zabojih in se pogodbeno – sistemsko odvažajo s
strani lokalnega komunalnega podjetja.
Medicinski odpadki (uporabljeni pribor, zdravila in podobno) se zbirajo v ločenih, za ta namen predvidenih posodah in
se pogodbeno – sistemsko odvažajo s strani koncesionarja za
to področje.
Bio odpadki se zbirajo in oblikujejo v za to določenih in
pripravljenih posodah v sklopu kuhinje in se pogodbeno – sistemsko odvažajo s strani koncesionarja za to področje.
10. člen
(varstvo kulturne dediščine)
OLN ne posega v varovani stavbni fond.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
11. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi nesrečami)

bo.

Splošne določbe
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obram-

Za potrebe zaščite in reševanja je potrebno objekte načrtovati potresno varno glede na stopnjo potresne ogroženosti.
Idrijca je na območju mesta Idrija urejena na pretok
Q100letne visoke vode, tako da ogroženosti pred poplavami
ni. Podzemna voda s prosto gladino se nahaja v naplavinah.
Gladina podzemne vode se ob visokih vodah lahko dvigne tik
pod površje do kote 324,5 m.n.v.
Na območju je možno graditi pod koto stoletnih visokih
voda, vendar mora biti grajeno v vodotesni izvedbi.
Podrobnejše požarne ukrepe se predvidi v požarni študiji
v fazi PGD.
Intervencijske poti in površine
Na zunanjih manipulativnih površinah in zelenicah so
predvidene proste površine za varen umik ljudi in premoženja.
Dostop za intervencijska vozila in njihovo delovanje je
v skladu z veljavnimi standardi SIST 14090 po obstoječem
asfaltiranem priključku iz Arkove ulice ter iz Gregorčičeve ulice
preko Ulice Otona Župančiča, mimo zdravstvenega doma.
Hidrantno omrežje
Požarna voda je zagotovljena iz obstoječega zunanjega
hidrantnega omrežja v Arkovi ulici, ki izpolnjuje pogoje predvidene v izbranem projektu, kakor tudi pogoje po veljavnih
pravilnikih in predpisih o zunanjem in notranjem hidrantnem
omrežju ob morebitnem požaru ter je usposobljeno za učinkovito gašenje varovanega objekta.
VII. NAČRT PARCELACIJE
12. člen
(parcelacija)
Občina Idrija je z zamenjavo zagotovila potrebna zemljišča, ki pomenijo njen vložek v investicijo. Celotno ureditveno območje je enotna gradbena parcela. Meje točke
parcel so opredeljene po Gauss-Kruegerjevim koordinatnem
sistemu.
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VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
LOKACIJSKEGA NAČRTA
13. člen
(etapnost)
Izvedba prostorske ureditve bo v več etapah in fazah.
Posamezna faza se določi v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Ne glede na faznost, etapnost izvedbe ter združevanje
različnih faz, se pred začetkom gradnje objektov predvidenih v
okviru OLN območje komunalno opremi.
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19. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti občinskega lokacijskega načrta)
Po izvedbi z OLN predvidene prostorske ureditve so dopustna investicijsko vzdrževalna dela.
Gradnja pomožnih objektov, razen izvengabaritnih dodatkov iz 15. člena odloka o OLN, ni dopustna.
20. člen
(vpogled v občinski lokacijski načrt)
OLN je na vpogled pri Službi za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija in na Upravni enoti Idrija.

14. člen

21. člen

(roki za izvedbo prostorske ureditve)

(uveljavitev)

Rok za izgradnjo novega doma upokojencev v Idriji je 7 let
od pridobitve gradbenega dovoljenja.

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

15. člen
(dovoljena odstopanja)
Dovoljena je gradnja izvengabaritnih dodatkov (rampe,
zunanje stopnice, balkoni, dimniki, zaščite prezračevalnih naprav na strehah objektov ter nadvišanje komunikacijskih jeder
in tehničnih prostorov nad zaključkom ravne strehe …) ob
upoštevanju predpisov, odmika od sosednjih parcel in varstvenih pasov.
V OLN je objekt predviden v maksimalnem gabaritu
(horizontalnem in vertikalnem). Odstopanje je možno znotraj
gradbenih linij, ki so določene s pravokotnimi koordinatami
(y,x). Višine platojev se prilagajajo dovozni cesti in terenu in
odstopajo lahko + 1m po višinski koti.
Odstopanje fiksnih točk G(y,x) je izjemoma lahko do 10%
ob upoštevanju odmikov od glavnih cest, sosednjih parcel in
varnostnih pasov.
Potek infrastrukturnih vodov je v OLN vrisan shematično
in idejno. Pri realizaciji so možni tudi drugi smiselni poteki, če
so v skladu s predpisi in omejitvami.
16. člen
(obveznosti investitorja in izvajalca)
Obveznost investitorja in izvajalca je izgradnja objektov v
skladu z določili prostorskega izvedbenega akta.
Izvajalec mora v času gradnje skrbeti, da povzroča čimmanj hrupa in prahu.
V času gradnje je potrebno zagotoviti ustrezen strokovni
nadzor.
Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in
naprav, nastale v času gradnje, mora investitor sanirati. Izvedena sanacija je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Za časa gradnje mora biti omogočen neoviran dostop
do Zdravstvenega doma, obstoječih lokalov in stanovanjskih
objektov.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
18. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi
občinskega lokacijskega načrta)
Po uveljavitvi OLN so do izvedbe z OLN predvideno
prostorsko ureditvijo dovoljeni posegi v zvezi z rednim vzdrževanjem obstoječega doma upokojencev in odstranitev objekta
na parceli št. 710 k.o. Idrija-mesto.

Št. 350-0008/2006
Idrija, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

IVANČNA GORICA
1648.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za
sofinanciranje kulturnih programov/projektov,
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Ivančna Gorica

Na podlagi 2., 4., 8., 9., 57., 58., 66. in 114. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02, 123/06 – ZFO-1, 7/07), 9. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1,
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
– UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05, 21/06), 53. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in 56/02, 127/06) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 3. seji dne 29. 3. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
kulturnih programov/projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna
Gorica
1. člen
Na koncu 6. in 7. točke 4. člena Pravilnika o postopku
za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 141/04) se doda besedilo: »(Določba ne
velja za neposredne proračunske uporabnike).«.
2. člen
V prvem stavku Ad 2. b. 22. člena se za besedo pravne
osebe doda besedilo: »(razen neposrednih proračunskih uporabnikov)«.
3. člen
Na koncu prve povedi Ad 2.c. 22 člena se doda besedilo:
»(razen neposrednih proračunskih uporabnikov)«.

Stran

4258 /

Št.

31 / 6. 4. 2007

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za
sofinanciranje kulturnih programov/projektov v letu 2007.
Št. 41404-27/2004-3
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

1649.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov iz proračuna Občine
Ivančna Gorica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
– UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05, 21/06), 53. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in 56/02, 127/06) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ivančna
Gorica (Uradni list RS, št. 89/2004) je Občinski svet Občine
Ivančna Gorica na 3. seji dne 29. 3. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica
1. člen
V Pravilniku za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št.
92/05) se v prvem odstavku 9. člena beseda »župan« črta ter se
jo nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-0002/2005-2
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

JESENICE
1650.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Jesenice za leto 2006

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02), 13. in 53. člena
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) in 99. člena
Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 13/01) je Občinski svet Občine Jesenice na 5. seji
dne 29. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice
za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice
za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun
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finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, zaključni račun
rezervnega sklada ter bilanco stanja.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki
proračuna za leto 2006 so realizirani v naslednjih zneskih:
v 000 SIT
Post.

Opis

A)

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun

I.

Prihodki

3.367.643

II.

Odhodki

3.557.939

III.

Proračunski presežek (primanjkljaj)

–190.296

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prod.
kap. deležev

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

VI.

Prejeta minus dana posojila in pov.
kap. deležev

VII.

Skupni presežek (primanjkljaj)

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VIII.

Zadolževanje

IX.

Odplačilo dolgov

X.

Neto zadolževanje

XI.

Povečanje (zmanjšanje) sredstev na
računih

XII.

Stanje sredstev na računih konec
preteklega leta

864.393

XIII.

Sredstva na računih

655.026

KONČNO STANJE NA RAČUNU

655.026

3.046
0
3.046
–187.250

22.117
–22.117
–209.367

Končno stanje sredstev na računih občine in krajevnih
skupnosti znaša 655.026 tisoč tolarjev, od tega je stanje sredstev na računih vseh krajevnih skupnosti 6.980 tisoč tolarjev,
stanje sredstev na računu Občine Jesenice pa 648.046 tisoč
tolarjev.
3. člen
Sredstva, ki so jih krajevne skupnosti prejele iz naslova
donacij in niso bila porabljena v letu 2006, se prenesejo med
odhodke proračuna za leto 2007 v naslednji višini:
– KS Planina pod Golico
v višini 50 tisoč tolarjev (207€) za akcije v KS
– KS Staneta Bokala
v višini 30 tisoč tolarjev (125€) za novoletno obdaritev
v višini 70 tisoč tolarjev (292€) za akcije v KS
– KS Cirila Tavčarja
v višini 50 tisoč tolarjev (207€) za novoletno obdaritev
v višini 50 tisoč tolarjev (207€) za akcije v KS
– KS Mirka Roglja Petka
v višini 100 tisoč tolarjev (417 €) za novoletno obdaritev
v višini 155 tisoč tolarjev (647€) za akcije v KS
v višini 100 tisoč tolarjev (417€) za krajevni praznik
– KS Sava
v višini 90 tisoč tolarjev (376€) za krajevni praznik
v višini 100 tisoč tolarjev (417€) za akcije v KS
– KS Podmežakla
v višini 60 tisoč tolarjev (250€) za krajevni praznik
v višini 46 tisoč tolarjev (192€) za akcije v KS
v višini 95 tisoč tolarjev (396€) za novoletno obdaritev.
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Št.

4. člen
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1. Stanje rezervnega sklada
31. 12. 2006
2. Oblikovanje v letu 2006
3. Stanje rezervnega sklada
31. 12. 2006

37.674 tisoč tolarjev
10.000 tisoč tolarjev
47.674 tisoč tolarjev.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
I.
70

72

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.121.162

DAVČNI PRIHODKI

1.028.588

703 Davki na premoženje

41.823

704 Domači davki na blago in storitve

55.188

NEDAVČNI PRIHODKI

92.574

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

11.267

711 Takse in pristojbine

10.680

714 Drugi nedavčni prihodki

70.627

KAPITALSKI PRIHODKI

16.547

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

2.086

730 Prejete donacije iz domačih virov

2.086

731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

249.712

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

581.046

400 Plače in dodatki – zaposleni

144.975

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
41

I. SPLOŠNA DOLOČBA

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

249.712

II.

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

1.  člen
S tem odlokom se za Občino Kuzma za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

16.547

PREJETE DONACIJE

403 Plačila domačih obresti

ODLOK
o proračunu Občine Kuzma za leto 2007

931.577

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05), 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. Statuta Občine Kuzma
(Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02, 113/03 in 92/06)
je Občinski svet Občine Kuzma na 4. redni seji dne 29. marca
2007 sprejel

v EUR
1.389.507

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

73

1651.

Proračun
leta 2007

712 Denarne kazni

Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

KUZMA

4259

706 Drugi davki
71

7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-4/2005
Jesenice, dne 29. marca 2007

Besedilo

Stran

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

700 Davki na dohodek in dobiček

5. člen
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do
virov sredstev v višini 21.026.363 tisoč tolarjev.
6. člen
Posebni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.

31 / 6. 4. 2007 /

1.408.359

49.679
276.225
26.707
83.460
383.906
6.259

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

212.154

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

129.164

413 Drugi tekoči domači transferi

36.329

414 Tekoči transferi v tujino
42
43

III.

INVESTICIJSKI ODHODKI

423.640

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

423.640

INVESTICIJSKI TRANSFERI

19.767

430 Investicijski transferi drugim ravnem
države

17.681

431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam

2.086

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

–18.852

Stran

4260 /

Št.

31 / 6. 4. 2007
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Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ.
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

3.338

750 Prejeta vračila danih posojil

3.338

751
752
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI.

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

3.338

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

13.375

55

ODPLAČILA DOLGA

13.375

550 Odplačila domačega dolga

13.375

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–28.889

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–13.375

XI.

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

18.852

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov
in občinske uprave), 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 na ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku
in se objavita na oglasni deski Občine Kuzma.
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 ZJF, tudi naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna
taksa, prispevki za priključitev na javni vodovodni sistem in
druge predpisane namenske dajatve.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v
proračun.

5. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru posameznega področja
proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in o njegovi realizaciji.
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranja
različnih prireditev ter za vloge s podobno vsebino do višine
400,00 eurov po vlogi znotraj zmožnosti, ki mu jih dovoljuje
proračunska postavka za te namene.
6. člen
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke bo potekal skladno z
načrtom razvojnih programov za namene, za katere je že
načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem
letu.
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 po sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti
za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in
drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov.
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 v tekoče leto,
se uvrstijo v načrt razvojnih programov uveljavljenega proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
V proračunsko rezervo občine se v letu 2007 izloči največ
do 1,5% prihodkov proračuna. Rezerva se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih
nesreč, ki jih povzročijo naravne nesreče.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem
obvešča občinski svet pri polletnem izvrševanju proračuna in
ob zaključnem računu.
9. člen
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini do 0,5% prihodkov proračuna.
Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev
splošne proračunske rezervacije odloča župan.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan.
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11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev
opravlja nadzorni odbor.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
V letu 2007 se Občina Kuzma ne bo dolgoročno zadolževala.
13. člen
Javna zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu
2007 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Kuzma v letu
2007 ne bo izdajala poroštev.

Št.

Stran

1. člen
S tem Odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Laško za leto 2006.
2. člen
Proračun Občine Laško za leto 2005 izkazuje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
70

DAVČNI PRIHODKI

71

169.599
122.129

NEDAVČNI PRIHODKI

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

1.750

KAPITALSKI PRIHODKI

Odlok o zaključnem računu proračunu Občine
Laško za leto 2006

1.248

Na podlagi 57. 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 in 74/98)
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 64/06) je Občinski svet Občine Laško na svoji 4.
seji dne 28. marca 2007 sprejel

765.248

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

765.248
2.474.233

TEKOČI ODHODKI

623.929

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih

141.521

409 Rezerve

43

1.248

TRANSFERNI PRIHODKI

403 Plačila domačih obresti

42

    0

PREJETE DONACIJE

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

1652.

9.030
9.030

402 Izdatki za blago in storitve

LAŠKO

12.698
243.931

722 Prihodki od prodaje zemljišč

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

41

50.738
2.148

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

Št. 900-1/2007-2
Kuzma, dne 29. marca 2007

311.265

712 Denarne kazni

730 Donacije iz domačih virov

40

0

711 Takse in pristojbine

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007
dalje.

1.097.480

704 Domači davki na blago in storitve

714 Drugi nedavčni prihodki

74

2.184.271

703 Davki na premoženje

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

73

Proračun
leta 2006

805.752

710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja

72

v tisoč SIT

700 Davki na dohodek in dobiček

706 Drugi davki

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kuzma v letu
2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

4261

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Laško
za leto 2006

14. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu
s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
15. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo
in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti vse zahtevane
podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ravnajo v nasprotju s posameznimi določbami tega odloka, lahko župan delno
ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno
pa občinski svet na predlog župana.

31 / 6. 4. 2007 /

22.420
390.249
3.930
65.809
931.601
0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

452.461

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

82.546

413 Drugi domači transferi

396.594

INVESTICIJSKI ODHODKI

785.974

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

785.974

INVESTICIJSKI TRANSFERI

132.729

431 Investicijski transferi prav. in fiz.os., ki
niso proračunski uporabniki

50.720

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

82.008

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

Uradni list Republike Slovenije
LJUBNO

-289.962

1653.

     
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.D.

511.514

750 Prejeta vračila danih posojil

10.231

751 Prodaja kapitalskih deležev

501.283

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44

511.514

0
0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

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)

0

511.514

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

116.701

ZADOLŽEVANJE

116.701

500 Domače zadolževanje

116.701

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

30.951

55

ODPLAČILA DOLGA

30.951

550 Odplačila domačega dolga

30.951

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. + IV. + VII. -II. - V - VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE

(VII—VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
XII. SREDSTVA NA RAČUNIH
– Stanje 31.12.2005

307.302
85.750
289.962

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ljubno 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 in 74/98),
13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
45/97 in 56/98) in 19. ter 103. člena Statuta Občine Ljubno
(Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin 2/99) je Občinski svet
Občine Ljubno na 5. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno
za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ljubno za
leto 2006, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Ljubno za leto 2006.
2. člen
Po bilanci zaključnega računa proračuna so znašali v
letu 2006:
A)

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
– DRUGIH UPORABNIKOV
I.
Skupaj prihodki
II.
Skupaj odhodki
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)
B)
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
VI. Prejejta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV. – V.)
C) IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga
IX. Sprememba stanja na računu (I.+IV.+VII.–
II.–V.–VIII.)
X.
Neto zadolževanje (VII.–VIII. – IX.)
XI. Neto financiranje (VI.+X.–IX.)
XII. Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta

459.830
62.444
–2.614

–
–
–
–
–
–2.614
–
2.614
27.831

3. člen
Pregled prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev
in naložb in računa financiranja z obrazložitvami so sestavni
del odloka, vendar se ne objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finačnih terjatev
in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so analitično zajeti v izkazu prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov,
v izkazu računa finančnih terjatev in naložb, v izkazu računa
financiranja, v izkazu stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih
naložb in posojil, izkazu stanja in gibanja neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v
bilanci stanja in v izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov, ki so sestavni del občinskega proračuna.

4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

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

210.184

– Stanje 31.12.2006

517.486

Št. 40301-2/05
Laško, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

Št. 032-04/2007
Ljubno, dne 29. marca 2007
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

Uradni list Republike Slovenije
LOG - DRAGOMER
1654.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje

Na podlagi 24. in 31. člena Zakona o volilni kampanji
(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter
Statutarnega sklepa Občine Log - Dragomer (Uradni list RS,
št. 121/06) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na svoji 2.
izredni seji dne 21. 3. 2007 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci, kriteriji in višina
sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Log - Dragomer.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli
mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve
stroškov volilne kampanje v višini 0,2504 EUR na dobljeni glas,
pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo, razvidnega iz
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
3. člen
Ne glede na prejšnji odstavek pripada pravica do povračila dela stroškov tudi tistemu organizatorju volilne kampanje,
čigar lista kandidatov za člane občinskega sveta je dobila najmanj 5% glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni
enoti, in sicer v višini 0,1669 EUR za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo, razvidnega iz poročila
občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni
tudi organizatorji volilne kampanje kandidata za župana, za
katerega je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih
upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,1669 EUR na dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme
preseči zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Stroški volilne kampanje se upravičencem povrnejo na
njihovo zahtevo po uveljavitvi tega sklepa v tridesetih dneh.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2007-1
Dragomer, dne 21. marca 2007
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l. r.

MEŽICA
1655.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Mežica

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 26/06) in
16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99,

Št.
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73/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Mežica na 5. seji dne
26. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Mežica
1. Ustanovitev občinske uprave
1. člen
(1) S tem odlokom je ustanovljena Občinska uprava Občine Mežica.
(2) Sedež Občinske uprave Občine Mežica je na Trgu
svobode 1, 2392 Mežica (v nadaljevanju: občina).
(3) Ta odlok določa:
– naloge in organizacija Občinske uprave Občine Mežica
(v nadaljevanju: občinska uprava),
– način vodenja občinske uprave,
– naloge, pooblastila in odgovornosti javnih uslužbencev
občinske uprave.
2. Delovno področje in naloge občinske uprave
2. člen
(1) Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem
javnih služb iz pristojnosti občine zlasti na naslednjih področjih:
– splošnih in kadrovskih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti,
– negospodarskih (družbenih) dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora ter
– inšpekcijskega nadzorstva.
(2) V okviru nalog iz prejšnjega odstavka občinska uprava:
– pripravlja strokovne podlage za sprejem splošnih aktov
občine (predpisov) in drugih odločitev občinskega sveta in
župana,
– opravlja študijske, statistične, evidenčne in analitične
naloge za potrebe občine ter za te potrebe pridobiva statistične
in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje
statističnih in evidenčnih podatkov,
– opravlja naloge proračunskega računovodstva in knjigovodstva ter notranjega finančnega nadzora,
– opravlja pospeševalne in razvojne naloge,
– opravlja naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb,
– izdaja individualne in konkretne upravne akte ter opravlja materialna dejanja,
– opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,
– opravlja strokovne, administrativne in organizacijske naloge za potrebe občinskega sveta, nadzornega odbora občine,
drugih občinskih organov in predstavnikov občine ter
– opravlja druge naloge, določene z zakonom ali občinskim predpisom.
(3) Občinska uprava opravlja svoje naloge na podlagi in v
skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občine.
3. člen
(1) Delo občinske uprave je javno.
(2) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:
– z objavljanjem splošnih aktov občine,
– z uradnimi sporočili za javnost,
– s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni
splet v skladu z zakonom, ki ureja to področje, oziroma
– na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z
delom občinske uprave.
(3) O delu občinske uprave obveščata javnost županja
oziroma župan (v nadaljnjem besedilu: župan) in direktor oziroma direktorica občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: direktor
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občinske uprave). Druge javne uslužbenke oziroma javni uslužbenci (v nadaljnjem besedilu: javni uslužbenci) lahko obveščajo
javnost o delu s svojega delovnega področja po predhodnem
pooblastilu župana.
(4) Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje
pravice in pravne koristi.
(5) Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in
kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.
3. Organizacija občinske uprave
4. člen
Organizacija občinske uprave je prilagojena njenemu poslanstvu in nalogam ter upravnim in delovnim procesom in
zagotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih in drugih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in
drugih nalog,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih
storitev in
– učinkovito sodelovanje z organi občine in zunanjimi
institucijami.
5. člen
(1) Občinska uprava je enovit organ občinske uprave.
(2) Delovno področje občinske uprave in notranje organizacijske enote se določi z Načrtom delovnega področja občinske uprave, ki je sestavni del akta o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest. Načrt delovnega področja občinske
uprave, njegove spremembe in dopolnitve sprejme župan občine na predlog direktorja občinske uprave.
6. člen
(1) Za opravljanje posameznih nalog občinske uprave se
lahko ustanovi eden ali več organov skupne občinske uprave
ali skupna služba.
(2) Organ skupne občinske uprave ustanovijo občinski
sveti, na predlog županov občin ustanoviteljic.
(3) Z odlokom o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka se določi delovno področje in organizacija organa skupne občinske
uprave, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev
za njegovo delo.
7. člen
(1) Prekrškovni organ Občine Mežica bo določen s posebnim odlokom.
(2) Prekrškovni organ vodi prekrškovni postopek in odloča
o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z zakonodajo in
občinskimi predpisi.
4. Vodenje občinske uprave
8. člen
(1) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan
izvršuje pravice in obveznosti delodajalca kot predstojnik občinske uprave v skladu z zakonom o javnih uslužbencih in
zakonom o lokalni samoupravi.
(2) Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave.
9. člen
(1) Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost
poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na
izvajanje nalog občinske uprave, županu.
(2) Direktor občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave,
– skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
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– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali
za to pooblasti vodjo notranje organizacijske enote,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi
organi,
– na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi
za izvajanje notranje kontrole,
– predlaga županu sprejem določenih odločitev,
– koordinira pripravo dokončnega osnutka in predloga
proračuna, rebalansa in sprememb proračuna,
– koordinira pripravo dokončnega načrta razvojnega programa,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi
občine ter po odredbah župana.
(3) Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki
ureja položaj javnih uslužbencev.
10. člen
(1) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z
zakonom drugače določeno.
(2) Postopek o prekrških vodijo in o prekrških odločajo
pooblaščene uradne osebe prekrškovnega organa občine. O
zahtevi za sodno varstvo v prekrškovnem postopku odloča
pristojno sodišče.
(3) Direktor občinske uprave odloča v upravnih zadevah
iz občinske pristojnosti na podlagi pooblastila, ki ga izda župan
v skladu z zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
Pooblastila uradnim osebam za vodenje postopka in odločanje
o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti ter v prekrškovnem
postopku izda župan.
11. člen
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah
iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
(2) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov
občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
12. člen
(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči,
ali je zaposleni pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.
(2) O izločitvi župana ali direktorja občinske uprave odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
13. člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali
posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave
ne morejo opraviti sami ali pa glede na naravo naloge to ni
smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene
posebno pogodbo za čas trajanja naloge.
5. Javni uslužbenci občinske uprave
14. člen
(1) V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo na predlog direktorju občinske uprave določi župan,
opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo
izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja inšpekcijski
nadzor.
(3) Vodenje postopkov in odločanje o prekrških opravljajo
zaposleni kot pooblaščene uradne osebe, ki morajo izpolnjevati
pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja prekrške. Prekrškovni
organ občine vodi direktor občinske uprave. (samo, če Medobčinski inšpektorat ni prekrškovni organ).
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15. člen
(1) Položaj, na katerem opravlja naloge vodenja občinske
uprave, je direktor občinske uprave.
(2) Naloge zaščite in reševanja lahko opravlja javni uslužbenec na položaju.
16. člen
(1) O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih
uslužbencev v naziv odloča župan.
(2) Direktorja občinske uprave imenuje na položaj župan.
17. člen
(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge,
določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi,
navodili in pooblastili, ki jih imajo.
(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti in strokovnosti ter morajo delovati
politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa,
ki ureja ravnanje javnih uslužbencev.
(3) Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela
vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postopkih in javnosti v poštenosti, nepristranskosti, kvaliteti, hitrosti in
učinkovitosti opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Ustrezno
morajo varovati tajne podatke, ki so jih izvedeli pri opravljanju svojega dela. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih
stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati,
pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje
zagotavlja delodajalec.
(4) Javni uslužbenec pri opravljanju javnih nalog ne sme
ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe
javnega prava ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati
pravice in dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svoje pravice
do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko
in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
(5) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov
ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških.
(6) S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso
potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente,
ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
(7) Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov
se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega
zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
(8) Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni tako vodji
notranje organizacijske enote kot direktorju občinske uprave,
disciplinsko in odškodninsko pa županu.
18. člen
Direktor občinske uprave in javni uslužbenci, ki opravljajo
javne in strokovno-tehnične naloge z delovnega področja občinske uprave, odgovarjajo županu za stanje na posameznem
delovnem področju, spremljajo stanje in razvoj na matičnih
področjih, pravočasno opozarjajo na pojave, ki jih ugotovijo pri
izvajanju zakonov in drugih predpisov, dajejo pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih dela in opravljajo
druge strokovne naloge.
6. Prehodne in končne določbe
19. člen
Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti ustrezen akt
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje
v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Mežica (Uradni list RS, št. 43/99 in 25/01).
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21. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 031-45/2006-2
Mežica, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

1656.

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi
ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), Odloka o plačah
funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) in 16. člena Statuta
Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00, 16/03) je
Občinski svet Občine Mežica na 5. redni seji dne 26. 3.
2007 sprejel

PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno,
oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo
nepoklicno.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan
in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno. Občina ima največ
dva podžupana. V soglasju z županom se lahko eden ali oba
podžupana odločita, da bosta funkcijo opravljala poklicno.
3. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso hkrati
člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora občine
ter članom drugih občinskih organov, razen občinskim volilnim
organom, pripada nagrada za njihovo delo, v skladu s tem
pravilnikom.
Članom občinske volilne komisije in volilnih odborov pripada ob vsakih volitvah oziroma referendumu enkratno nadomestilo v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah.
4. člen
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
Osnova za obračun plače oziroma dela plače in nagrade
na podlagi tega pravilnika je plača župana za poklicno opravljanje funkcije.
Kadar je v tem pravilniku plača oziroma nagrada za opravljanje funkcije določena v odvisnosti od plače župana, se le-ta
upošteva brez njegovega dodatka za delovno dobo.
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II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE, DELA PLAČE
IN NAGRAD
5. člen
Na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list
RS, št. 14/06, v nadaljevanju: odlok) je funkcija župana Občine
Mežica (od 2001–5.000 prebivalcev) uvrščena v 49. plačni razred. Prevedba nominalnega zneska osnovne plače se opravi
v skladu z navedenim odlokom.
Županu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, pripada 50%
plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
6. člen
V skladu z odlokom lahko znaša plačni razred posameznega podžupana od 34. do 41. Plačni razred posameznega
podžupana določi župan, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil in števila prebivalcev.
Podžupanu ne pripada del plače za upravljanje funkcije
člana občinskega sveta.
Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je
sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji
delovnega telesa.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih
teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
V okviru tega zneska se na podlagi sklepa o potrditvi mandata, članu občinskega sveta določi sejnina, in sicer:
1,2%
– vodenje seje občinskega sveta (dodatno)
3,8%
– udeležba na redni seji občinskega sveta
2,5%
– udeležba na izredni seji občinskega sveta
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je 1,25%
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega
sveta
1,9%.
Mesečno izplačilo sejnin se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska
uprava.
8. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo na
podlagi sklepa o imenovanju pravico do nagrade v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji in znaša:
– za predsednika
4,0%
– za člana
2,6%.
Mesečna sejnina se izplača v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, pripada za opravljanje dela plačilo v obliki
sejnine, ki se na podlagi sklepa o imenovanju izplača za udeležbo na seji, v enaki višini kot članom delovnih teles, ki so člani
občinskega sveta.
Članom drugih organov občine, katerih ustanovitev določa
zakon, podzakonski akt ali statut občine, ter članom komisij in drugih organov, ki jih imenuje župan, pripada nagrada v obliki sejnine
za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju, v višini:
– 0,8% za člana
– 1,6% za predsedujočega.
Sejnina se izplača mesečno v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
Če so člani organov iz prejšnjega odstavka javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi, jim nagrada ne pripada.
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Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije
ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Mežica. Stroški prevoza se povrnejo v
skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno
potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se
povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
11. člen
Pravico iz 10. člena tega pravilnika uveljavlja funkcionar
na podlagi potnega naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda potni nalog podžupan ali direktor
občinske uprave.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
12. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov
v skladu s tem pravilnikom se zagotovijo iz sredstev proračuna.
13. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 10. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 58/99).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-2/2007
Mežica, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

1657.

Pravilnik o postopku za izbiro in merilih
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva v Občini Mežica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLSUPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine
Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00, 16/03) je Občinski svet
Občine Mežica na 5. redni seji dne sprejel

PRAVILNIK
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
programov s področja socialnega varstva
v Občini Mežica
I. SPLOŠNE DOLOČBE

III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
10. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil in nadomestil
in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

stev,

1. člen
S tem pravilnikom se določijo:
– kriteriji za izbor izvajalcev,
– merila za vrednotenje programov in za razdelitev sred-
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– postopek za izbor programov, ki se sofinancirajo s sredstvi proračuna Občine Mežica za posamezno leto.
2. člen
Občina Mežica vsako leto v proračunu določi višino sredstev za sofinanciranje programov za posamezna področja socialnega varstva v občini.
3. člen
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso
namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne
programe (zakonska ali pogodbena obveznost),
– investicij v prostore društev.
II. KRITERIJI ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV
4. člen
Izvajalci programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega
pravilnika, so lahko:
– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe,
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega
varstva,
– društva s področja zdravstva in socialnega varstva,
registrirana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS,
št. 61/06),
– prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na
področju socialnega in zdravstvenega varstva in imajo v svojih
programih elemente socialne skrbi in skrbi za zdravje občanov
oziroma svojih članov.

mov:

5. člen
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci progra-

– da imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Mežica,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu.
III. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV
6. člen
Programi se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se
izvede v skladu z določili Zakona o javnem naročanju in določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije.
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
ali na krajevno običajen način, najkasneje v 60 dneh od sprejema proračuna.
Strokovno-organizacijska in administrativno-tehnična
opravila v zvezi z izvedbo postopka javnega razpisa opravlja
pristojen občinski organ.
7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
– navedbo, da gre za izbiranje programov s področja
socialnega in zdravstvenega varstva,
– okvirno vrednost finančnih sredstev,
– zahtevano dokumentacijo,
– rok za prijavo,
– datum odpiranja ponudb,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– kontaktno osebo naročnika.
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8. člen
Župan imenuje komisijo, ki na podlagi objavljenega razpisa in skladno s pogoji in merili iz tega pravilnika pripravi izbor
programov oziroma predlog razdelitve razpoložljivih sredstev.
Predlog razdelitve sredstev potrdita Odbor za zdravstvo
in socialo in Občinski svet Občine Mežica. Občinski svet lahko predlaga spremembe sofinanciranja programov določenim
izvajalcem, kolikor le-ti izpolnjujejo pogoje in kriterije določene
s tem pravilnikom.
9. člen
Po potrditvi predloga razdelitve na občinskem svetu izda
občinska uprava sklep o sofinanciranju programov s področja
socialnega varstva. Sklep o sofinanciranju je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju programa z izbranimi izvajalci,
sofinanciranje več izbranih programov enega izvajalca se uredi
s skupno pogodbo, morebitne spremembe obveznosti pa z
aneksom k pogodbi.
11. člen
Komisija oceni program glede na vsebino posameznih
dejavnosti, pestrost programa, množičnost vključevanja, sodelovanje organizacije z okoljem, odmevnost programov, ki jih
izvaja v širši okolici.
12. člen
Komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje upošteva naslednja merila in kriterije:
– program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali
zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov,
ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma
drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu Občine
Mežica,
– realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe
programa v primerjavi z učinkovitostjo oziroma udeležbo,
– program omogoča udeležencem lažje komuniciranje
z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno
vključeval v vsakdanje življenje),
– reference ponudnika – program se izvaja že daljše časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že
več let uspešno deluje na območju občine,
– realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja in
druge aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljenega
cilja, – program je namenjen pomoči družinam in posameznikom izven organizacije,
– program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in
druga izobraževanja za člane ali širšo okolico,
– program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma
vsebujejo elemente javnih služb s področja socialnega varstva,
– sodelovanje prostovoljcev o izvajanju programa (možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja),
– program vključuje športne in kulturne aktivnosti za člane,
– program zajema izdajanje glasila, biltena in drugo obliko
seznanjanja okolice z določeno problematiko,
– izvajalec organizira dobrodelne prireditve ali sodeluje pri
javnih prireditvah s posameznega področja.
Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli programu do 10 točk.
13. člen
Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma
predvideno udeležbo:
– 10 do 30 članov – 5 točk,
– 30 do 50 članov – 10 točk,
– 50 do 100 članov – 15 točk,
– 100 do 200 članov – 20 točk,
– nad 200 članov – 25 točk.
Upoštevajo se člani, ki so občani Občine Mežice.
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14. člen
Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem
interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 40% doseženih točk oziroma z največ 60 točkami.
15. člen
Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na:
– doseženo število točk.
V. KONČNE DOLOČBE
16. člen
O sofinanciranju programov, ki so bili prijavljeni po preteku
roka, navedenega v javnem razpisu, se odloča samo, če so
za razpisano obdobje na voljo še nerazporejena namenska
proračunska sredstva in pod pogojem, da izvajalec izpolnjuje
pogoje, določene s tem pravilnikom, v nasprotnem primeru
pristojen občinski organ vloge zavrne.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-14/2007
Mežica, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

1658.

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu
otroka v Občini Mežica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
– ZLS UPB-1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta
Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00, 16/03) je
Občinski svet Občine Mežica na 5. redni seji dne 26. 3. 2007
sprejel

PRAVILNIK
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka
v Občini Mežica
1. člen
Pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za
novorojence v Občini Mežica določa upravičence, višino pomoči, pogojene za pridobitev pomoči ter postopek za uveljavljanje
enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.
2. člen
Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka se zagotavlja
iz sredstev občinskega proračuna. Z njo se družini zagotovi pomoč za pokrivanje stroškov ob rojstvu otroka. Višina enkratne
denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša za:
– za prvega otroka
120 €
– za drugega otroka
150 €
– za tretjega in vsakega naslednjega otroka
210 €.
V primeru rojstva dvojčkov se višina enkratne denarne
pomoči poveča za 100%.
Višine pomoči iz prejšnjega odstavka tega člena so izražene v bruto vrednosti.
Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka se vsako leto uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin.
Pri ugotavljanju, kateri po vrsti je novorojenec, za katerega se uveljavlja enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka, se
upošteva število živorojenih otrok matere novorojenca.
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3. člen
Upravičenec do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka je eden od staršev novorojenca, če starša novorojenca živita
skupaj.
V primeru, da starša novorojenca ne živita skupaj, je
upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti od staršev, pri
katerem otrok živi.
V primeru smrti staršev je upravičenec do enkratnega
denarnega prispevka oseba, ki je otrokov skrbnik na osnovi
odločbe centra za socialno delo.
Pogoj za dodelitev enkratne denarne pomoči je stalno
bivališče v Občini Mežica za novorojenca, upravičenec pa mora
imeti stalno bivališče prijavljeno v Občini Mežica najmanj šest
mesecev pred rojstvom novorojenca.
4. člen
Pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga
upravičenec dvigne na sedežu občine oziroma je na razpolago
na spletni strani Občine Mežica in ga izpolnjenega pošlje po pošti ali osebno vloži v tajništvo Občine Mežica, najkasneje v šestih
mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do
enkratne denarne pomoči ni več mogoče uveljavljati. Vloga, ki je
vložena po izteku tega roka, se zavrže kot prepozna.
5. člen
Pisni vlogi iz prejšnjega člena morata biti priložena:
– fotokopija transakcijskega računa, naziv banke in davčna številka staršev oziroma skrbnika, ki uveljavlja pravico do
prispevka,
– izjava vlagatelja, na osnovi katere bo upravni organ
pridobil podatke o novorojencu iz rojstne matične knjige,
– izjavo vlagatelja, na podlagi katere bo upravni organ
pridobil potrdilo o skupnem gospodinjstvu vlagatelja.
6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne pomoči vodi in o njej odloča z odločbo občinski
upravni organ, pristojen za socialno varstvo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba na župana
Občine Mežica. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od dneva
vročitve odločbe.
7. člen
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek
enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka na transakcijski
račun upravičenca najkasneje v roku 30 dni po njeni pravnomočnosti.
8. člen
Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo fizično ali pravno osebo, niti je ni
mogoče nameniti v kakršnekoli druge namene.
9. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja pristojne patronažne službe ali pristojnega centra za socialno
delo določi, da se v protivrednosti enkratne denarne pomoči
dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo
koristi otroka.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-15/2007
Mežica, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
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MORAVSKE TOPLICE
1659.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Moravske Toplice za leto 2006

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01,
69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 5.
redni seji dne 30. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Moravske Toplice za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Moravske Toplice za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih
skupnosti za leto 2006.

41

42

43

I/Prihodki
70

B)

457.728.420,53

700 Davki na dohodek in dobiček

257.179.526,00

703 Davki na premoženje

71

107.833.110,40

NEDAVČNI PRIHODKI

123.378.049,27

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

73

KAPITALSKI PRIHODKI

40

4.915.536,58
96.052,50

6.912.472,40

1.408.229,00

PREJETE DONACIJE

5.500.000,00

714.086.322,94

740 Transferni prihodki

714.086.322,94

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila obresti

50

55

5.500.000,00

TRANSFERNI PRIHODKI

TEKOČI ODHODKI

C)

2.590.263,91

5.504.243,40

1.284.591.165,78
277.363.661,89
52.789.666,30
8.589.694,13
199.303.853,96
9.309.777,98

4269

7.370.669,52
384.675.282,20
12.979.707,44
122.367.093,40
46.551.640,11
202.776.841,25
557.614.922,79
557.614.922,79
64.937.298,90
11.589.280,78
53.348.018,12

+23.014.099,36

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2006 izkazuje:
IV/Prejeta vračila danih posojil in pro5.828.579,24
daja kap.deležev
PREJETA VRAČILA DANIH POSO5.828.579,24
JIL
750 Prejeta vračila danih posojil
5.828.579,24
V/Dana posojila in povečanje kap.
33.726.661,30
deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
33.726.661,30
KAPITAL. DELEŽEV
440 Dana posojila in povečanje kapi726.661,30
talskih deležev
441 Povečanje kapitalskih deležev
33.000.000,00
VI/SALDO računa finančnih terjatev –27.898.082,06
in naložb
4. člen

101.415.342,03

722 Prihodki od prodaje zemljišč

II/Odhodki

44

14.360.854,25

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

730 Prejete donacije iz domačih
virov
74

92.715.784,13

704 Domači davki na blago in
storitve
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

75

1.307.605.265,14

DAVČNI PRIHODKI

Stran

3. člen

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in
odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2006
znašajo:

409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
413 Drugi domači tekoči transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi osebam, ki
niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III/SALDO bilance prihodkov in
odhodkov

2. člen
A)

31 / 6. 4. 2007 /

D)

RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja občine Moravske Toplice za leto
2006 izkazuje:
VII / Zadolževanje
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII / Odplačila dolga
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila dolga
IX/ SPREMEMBA stanja sredstev na
računih
X / NETO ZADOLŽEVANJE
(VII – VIII)
XI/ NETO FINANCIRANJE
SREDSTEVA NA DAN 31. 12. 2006

0
0
0
34.601.542,61
34.601.542,61
34.601.542,61
–39.485.525,31
–34.601.542,61
–23.014.099,36
104.364.488,30

5. člen
Sprememba stanja sredstev na računih proračuna Občine
Moravske Toplice za leto 2006 v višini – 39.485.525,31 SIT se
pokriva s prenesenimi sredstvi iz preteklih let. Na dan 31. 12.
2006 znaša saldo nerazporejenih sredstev skupaj s sredstvi iz
preteklih let 104.364.488,30 SIT, in sicer 79.967.330,50 SIT na

Stran
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MOZIRJE

računih Občine Moravske Toplice in 24.397.157,80 na računih
krajevnih skupnosti. Ugotovljeni presežek se uporablja za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice v letu
2007 in Krajevnih skupnosti kot namenska sredstva.
6. člen
Stanje neporabljenih sredstev stalne proračunske rezerve
na dan 31. december 2006 se izkazuje v višini 4.203.776,17
SIT in se prenese v leto 2007.
7. člen
Pregled vseh prihodkov in odhodkov proračuna Občine
Moravske Toplice skupaj s sredstvi Krajevnih skupnosti za leto
2006 je sestavni del tega odloka.
8. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 403-03/07-1
Moravske Toplice, dne 30. marca 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

1660.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Mozirje za leto 2006

Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97, 66/97 in 89/99), 29. in 57. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 1, 121/05),
98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in Statuta Občine Mozirje
(Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na
6. redni seji dne 26. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje
za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mozirje
za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2006 obsega:

A.

Bilanco prihodkov in odhodkov

v 000 SIT

v EUR

I.

Skupaj prihodki

1.202.388

5.017.476,22

II.

Skupaj odhodki

1.191.436

4.971.774,33

III.

Proračunski presežek – primanjkljaj (I.–II.)

+10.952

+45.701,89

B.

Račun finančnih terjatev in naložb

IV.

Prejeta vračila danih posojil in vračilo depozitov

/

/

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

/

/

VI.

Skupni presežek – primanjkljaj (IV.–V.)

/

/

C.

Račun financiranja

VII.

Zadolževanje proračuna

/

/

VIII.

Odplačilo dolga

9.890

41.270,24

IX.

Neto zadolževanje (VII.–VIII.)

–9.890

–41.270,24

X.

Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih

+1.062

+4.431,65

3. člen
Potrdi se presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.062
tisoč SIT, ki se prenese na splošni sklad za drugo.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2007
Mozirje, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

1661.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Mozirje

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05) ter 16.
in 57. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07)
je Občinski svet Občine Mozirje na 6. redni seji dne 26. 3. 2007
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Mozirje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa:
– organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Mozirje (v nadaljevanju občinska uprava);
– način vodenja občinske uprave in
– naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja občinske
uprave.
Občinska uprava neposredno izvršuje upravne in druge
naloge, ki spadajo v pristojnost Občine Mozirje (v nadaljevanju
občina).
V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– upravne naloge: upravne naloge so vse naloge, ki jih v
skladu z zakonom za občino izvaja občinska uprava kot izvirne
ali s strani države prenesene naloge za zadovoljevanje potreb
prebivalcev občne;
– občinska uprava: je enovit upravni organ občine;
– akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest:
akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je splošni akt, ki ga sprejme župan občine.
3. člen
Upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom
za občino izvaja občinska uprava kot izvirne ali s strani države prenesene naloge za zadovoljevanje potreb prebivalcev
občine.
4. člen
Delo občinske uprave je javno.
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:
– z objavljanjem splošnih aktov občine,
– z uradnimi sporočili za javnost,
– s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni
splet v skladu z zakonom, ki ureja to področje,
– oziroma na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
O delu občinske uprave obveščajo javnost župan, podžupan in direktor občinske uprave, drugi javni uslužbenci pa lahko
obveščajo javnost o delu s svojega delovnega področja le po
predhodnem pooblastilu župana občine.
Pri poslovanju s strankami morajo zaposleni v občinski
upravi zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega
dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
Zaposleni v občinski upravi so dolžni omogočiti strankam
posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem
roku.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter upravnim in delovnim
procesom, ki potekajo v občinski upravi. Zagotavljati mora:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih in drugih nalog;
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in
drugih nalog;

Št.
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– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih
storitev in
– učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski svet,
župan in nadzorni odbor) in zunanjimi institucijami.
6. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Mozirje
ustanovi enovita občinska uprava Občine Mozirje, s sedežem
– Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.
Za opravljanje posameznih nalog za več občin se lahko
ustanovi eden ali več organov skupne občinske uprave.
7. člen
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je
predstojnik občinske uprave.
Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske
uprave.
8. člen
Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje zakone in druge
predpise, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih zadevah
iz svoje in državne pristojnosti.
Občinska uprava odgovarja županu za stanje na delovnem področju, za katero je bila ustanovljena, spremlja stanje in
razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave,
ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje
pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih
in opravlja druge strokovne naloge.
9. člen
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z
zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča
pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
10. člen
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor
občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči, če
je zaposleni pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.
O izločitvi župana ali direktorja občinske uprave odloča
občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
11. člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali
posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave
ne morejo opraviti sami ali pa glede na naravo naloge to ni
smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene
posebno pogodbo za čas trajanja naloge.
III. JAVNI USLUŽBENCI
12. člen
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave,
ki jo na predlog direktorja občinske uprave določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in
strokovno-tehničnih delovnih mestih.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
Vodenje postopkov in odločanje o prekrških opravljajo
delavci, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom,
ki ureja prekrške.
13. člen
Naloge vodenja občinske uprave neposredno izvršuje
direktor občinske uprave.
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Naloge zaščite in reševanja lahko opravlja javni uslužbenec na položaju.
14. člen
O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih
uslužbencev v naziv odloča župan.
Direktorja občinske uprave imenuje na položaj župan
občine.
15. člen
Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na
izvajanje nalog občinske uprave.
16. člen
Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo občinske
uprave odgovoren županu.
Direktor občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave,
– skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem
občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
– predlaga županu v sprejem določene odločitve,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi
občine ter po odredbah župana.
Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati
mora pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki
ureja položaj javnih uslužbencev.
17. člen
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi,
navodili in pooblastili, ki jih imajo.
Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z
načelom zakonitosti in strokovnosti ter morajo delovati politično
nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja
ravnanje javnih uslužbencev.
Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postopkih
in javnosti v poštenosti, nepristranskosti, kvaliteti, hitrosti in
učinkovitosti opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Ustrezno
morajo varovati tajne podatke, ki so jih izvedeli pri opravljanju svojega dela. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih
stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati,
pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje
zagotavlja delodajalec.
Javni uslužbenec pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe
javnega prava ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati
pravice in dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svoje pravice
do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko
in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob
enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških.
Javni uslužbenec je dolžan, da ustrezno in z vso potrebno
zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je
pridobil pri svojemu delu.
Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov
se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega
zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
IV. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
18. člen
Občinska uprava opravlja upravne in strokovne tehnične
naloge ter izvršuje pristojnosti zlasti na naslednjih področjih:

Uradni list Republike Slovenije
– splošnih in kadrovskih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti,
– negospodarskih dejavnosti,
– varstva okolja in prostora ter
– inšpekcijskega nadzorstva.
Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in
administrativna opravila za občinske organe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti ustrezen akt
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje
v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-0004/2007
Mozirje, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

1662.

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

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 9. člena
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99,
110/02), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98)
in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07)
je Občinski svet Občine Mozirje na svoji 6. redni seji dne 26. 3.
2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino
Občine Mozirje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 24/06)
se spremeni 21. člen tako, da se pravilno glasi:
»Svet zavoda šteje 5 članov, ki jih imenuje občinski svet
občine ustanoviteljice. Med imenovanimi člani sveta zavoda
mora biti večina članov iz vrst članov občinskega sveta občine
ustanoviteljice.«.
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
prične veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-0004/2007
Mozirje, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.
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1663.

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov Občine Mozirje

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo,
ZLS-UPB1), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 110/06, uradno prečiščeno besedilo), 8.
in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS,
št. 14/06) ter 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list
RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 6. redni seji
dne 26. 3. 2007 srejel

PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov
Občine Mozirje
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni
samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnim sektorju in
Odlokom o plačah funkcionarjev določa plača oziroma plačilo
za opravljanje funkcije za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Mozirje, kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine za predsednika in
člane komisij in odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih
imenujeta Občinski svet in župan Občine Mozirje.
2. člen
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani Občinskega sveta Občine Mozirje.
Župan opravlja funkcijo poklicno.
Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo
opravljajo poklicno, in pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
3. člen
Za funkciji župana in podžupana je višina plačnega
razreda določena skladno s prilogo 1 in prilogo 2 k Zakonu
o sistemu plač v javnem sektorju, uvrstitev v plačni razred in
s tem določitev osnovne plače pa se določa v skladu z 8. in
9. členom Odloka o plačah funkcionarjev in 10. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Osnovna plača župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegova funkcija uvrsti v plačni
razred, skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada še
dodatek za delovno dobo, v višini 0,3% od osnovne plače za
vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada
plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo
opravljal poklicno.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, ne pripada
dodatek za delovno dobo.
4. člen
Župana Občine Mozirje, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
in Odloka o plačah funkcionarjev uvrsti v 49. plačni razred
(župan VI).
Skladno z Zakonom o sistemu plač se ob uvrstitvi funkcije župana v plačni razred upoštevajo določila o odpravi
nesorazmerij v plačah od 2006 do 2009.
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5. člen
Podžupan, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, se na
podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka
o plačah funkcionarjev, lahko uvrsti od 34. do 41. plačnega
razreda (podžupan VI).
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju
obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije
plačilo v višini do 50% osnovne plače, ki je določena v prvem
odstavku tega člena.
Podžupanu ne pripada dodatek za delovno dobo.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega
sveta Občine Mozirje in udeležbo na sejah drugih organov
in delovnih teles.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta
Občine Mozirje so sejnine.
Sejnine se članom Občinskega sveta Občine Mozirje
določijo v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi
jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega
dodatka na delovno dobo, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 3,5%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 3,5%,
– predsedovanje seje delovnega telesa občinskega
sveta 2,6%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je
2,0%.
Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške
prihoda na sejo.
Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi
evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za
redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% plačila za opravljanje funkcije. Za
dopisno sejo se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu
članu Občinskega sveta Občine Mozirje, ne sme presegati
15% letne plače župana.
7. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se določijo
nagrade v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi
jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega
dodatka za delovno dobo.
Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo, in
sicer kot:
– sejnina za predsedovanje na seji nadzornega odbora
4,0%,
– sejnina za udeležbo na seji nadzornega odbora
2,0%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina
se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Sejnina se izplačuje
za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za
nadaljevanje seje izplača 25% sejnine. Za dopisno sejo se
sejnina ne izplačuje.
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki
se izplača za udeležbo na seji na podlagi pravilnika in je
določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel,
če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za
delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 2,0% vrednosti
osnovne plače župana.
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Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino
se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% sejnine. Za
dopisno sejo se sejnina ne izplačuje.
9. člen
Predsedniki in člani drugih komisij, svetov in odborov, ki
jih ustanovi občinski svet ali župan, imajo za opravljanje dela
pravico do sejnine za udeležbo na seji, ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo
opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo,
in sicer tako, da znaša sejnina 2, 0% vrednosti osnovne plače
župana.
10. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov
na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila
stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije.
Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila
stroškov zaposlenim v državnih organih.
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno
potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog direktor
občinske uprave. Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.
11. člen
Prejemki na podlagi tega pravilnika se izplačujejo enkrat mesečno za pretekli mesec, razen prejemkov iz 6., 7.,
8. in 9. člena, ki se izplačujejo na vsake 3 mesece, torej
kvartalno.
12. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, predsednika in članov delovnih teles občinskega sveta, predsednika in
članov nadzornega odbora in drugih organov in delovnih teles
na sejah vodi uslužbenec občinske uprave, ki ga določi župan
ali direktor občinske uprave.
Uslužbenci občinske uprave zagotavljajo strokovno in
administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega
sveta, nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta
in drugih organov in delovnih teles.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnih o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo ZSO št. 3/99).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2007
Mozirje, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

1664.

Pravilnik o dodeljevanju občinskih izrednih
enkratnih denarnih pomoči v Občini Mozirje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list
RS, št. 11/07) ter 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 ZSV-UPB2) je Občinski svet Občine Mozirje na
6. redni seji dne 26. 3. 2007 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o dodeljevanju občinskih izrednih enkratnih
denarnih pomoči v Občini Mozirje
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, kriteriji in postopki dodeljevanja in izplačevanja izredne enkratne denarne
pomoči v Občini Mozirje.
2. člen
Do izredne enkratne denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem na področju Občine Mozirje, ki jim je
zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč
občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev
socialne stiske.
Višina izredne enkratne denarne pomoči je lahko največ
dvakratni znesek po 31.b členu Zakona o socialnem varstvu.
3. člen
Izredna enkratna denarna pomoč se lahko podeli upravičencu enkrat letno.
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve izrednih
enkratnih denarnih pomoči vodi občinska uprava občine, o
višini pa odloča župan Občine Mozirje s sklepom.
Višina izredne enkratne denarne pomoči se določi s sklepom, na podlagi:
– vloge upravičenca in
– dohodkov in prejemkov posameznika oziroma njegove
družine, ki so podlaga za izračun dohodnine.
Izredna enkratna denarna pomoč se praviloma izplača
neposredno upravičencu – razen v primerih, ko se ugotovi,
da upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe. V tem
primeru se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu.
4. člen
Izredna enkratna denarna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin osnovnošolcem,
– enkratna pomoč za rejence,
– nakupu kurjave in ozimnice,
– plačilu toplega obroka osnovnošolcem, bolnim in starim
občanom,
– pomoč pri doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno
potrebne in niso zagotovljene z obveznim zdravstvenim zavarovanjem,
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem izjemnih socialnih
razmer upravičenca.
5. člen
Občani vložijo zahteve za dodelitev izredne enkratne denarne pomoči na naslov Občine Mozirje na posebnem obrazcu:
Vloga za dodelitev izredne enkratne denarne pomoči, ki je
sestavni del tega pravilnika.
Vlogi so občani dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o
izpolnjevanju pogojev v skladu z določili tega pravilnika.
6. člen
Sredstva za izredne enkratne denarne pomoči zagotavlja
Občina Mozirje v proračunu – postavka denarne pomoči, do
višine sprejetega proračuna.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2007
Mozirje, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1665.

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Mozirje

Občinski svet Občine Mozirje je na podlagi 21. člena
Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1 – Uradni list RS, št.
100/05) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št.
11/07) na 6. redni seji dne 26. 3. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Mozirje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči
za novorojence družinam oziroma staršem na območju Občine
Mozirje, določa upravičence, višino, pogoje in postopek za
uveljavljanje in dodelitve enkratne denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju:
pomoč) je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s
katero se družini oziroma staršem zagotovijo dodatna sredstva
za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v proračunu
Občine Mozirje.
3. člen
Višina pomoči po tem pravilniku znaša za novorojenca
125,00 EUR neto.
O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Mozirje s sklepom na predlog župana praviloma za vsako
proračunsko leto posebej. Če za posamezno proračunsko leto
sklep o višini pomoči ni sprejet, velja v tekočem letu višina pomoči iz preteklega leta, oziroma vse dokler ni sprejeta odločitev
o drugačni višini pomoči.
II. POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE
4. člen
Pravico do pomoči ima novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, da sta novorojenec in vlagatelj državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Mozirje.
V primeru, da starša živita ločeno, lahko uveljavlja pravico
do pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi in ima
stalno prebivališče v Občini Mozirje.
5. člen
Pravica do pomoči se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga občinska uprava Občine Mozirje pošlje
staršem novorojencev na dom, takoj ko pridobi podatke o
novorojencu iz centralnega registra RS.
Na podlagi izpolnjenega in vrnjenega obrazca na naslov
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 33330 Mozirje, občinska
uprava pridobi iz uradnih evidenc še izpisek iz rojstne matične
knjige in potrdilo o stalnem prebivališču starša novorojenca.
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Sklep o povišanju cen programov predšolske
vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo) in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 129/06), je Občinski svet Občine
Mozirje na 6. redni seji dne 26. 3. 2007 sprejel

SKLEP
o povišanju cen programov predšolske vzgoje
v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje
I.
Cene posameznih programov predšolske vzgoje, izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št.
129/06), se od 1. 4. 2007 povišajo in za posamezni program
znašajo:
1. Prva starostna skupina in kombinirani
oddelek
– cena za Občino Mozirje

410,72 EUR

– cena za starše in ostale občine

367,08 EUR

2. Druga starostna skupina
– cena za Občino Mozirje, starše in ostale
občine

304,42 EUR

3. Krajši program – prva starostna skupina
– cena za Občino Mozirje

328,57 EUR

– cena za starše in ostale občine

293,66 EUR

4. Krajši program – druga starostna skupina
– cena za Občino Mozirje, starše in ostale
občine

243,54 EUR

II.
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in
izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je
vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati
lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbrani program
predšolske vzgoje.
III.
Nove cene programov veljajo od 1. 4. 2007 dalje.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine
Mozirje OE Vrtec Mozirje z dne 21. 12. 2005, št. 062-02/10.
Št. 032-0004/2007
Mozirje, dne 26. marca 2007

6. člen
Enkratna denarna pomoč se nakaže na podlagi odločbe
na osebni račun vlagatelja.

Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 032-0004/2007
Mozirje, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

1667.

Sklep o imenovanju podžupana Občine Mozirje

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLSD-PB1 Uradni list RS, št. 100/05) in 34. člena Statuta
Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je župan Občine
Mozirje dne 1. 3. 2007 sprejel
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SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Mozirje

Uradni list Republike Slovenije
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podsk. kontov

I.
Za podžupana Občine Mozirje se imenuje Roman Čretnik,
Nove Loke 44, 3330 Mozirje.
II.
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.

70

IV.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere
ga župan pooblasti.
V.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 3.
2007 dalje.

71

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

66.734

704 Domači davki na blago in storitve

37.222

NEDAVČNI PRIHODKI

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 prem.

73

PREJETE DONACIJE

3.923
0
417
13.353
173.176
6.259
0
166.917
0
0

TRANSFERNI PRIHODKI

TEKOČI ODHODKI
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

577.737
577.737
3.267.826
685.449
215.393
32.839
419.691
5.008
12.519
893.656
41.729

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

428.145

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

156.714

413 Drugi tekoči domači transferi

267.068

414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43

40.395

0

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

42

58.088

731 Prejete donacije iz tujine

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

41

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

40

1.920.593

703 Davki na premoženje

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Oplotnica za leto
2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2.024.549

712 Denarne kazni

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto
2007

ODLOK
o proračunu Občine Oplotnica za leto 2007

2.082.637

DAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

OPLOTNICA

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, 124/2000, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. člena Statuta Občine Oplotnica
(Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet Občine Oplotnica na
2. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

710 Udeležba na dobičku in dohodki iz
premoženja

74

1668.

2.833.550

706 Drugi davki

Št. 032-0004/2007
Mozirje, dne 1. marca 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

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

700 Davki na dohodek in dobiček

III.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.

v EUR
proračun
l. 2007

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

0
1.623.268
1.623.268
65.452
65.452
–434.276

Uradni list Republike Slovenije

Št.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

44

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

0

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

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH
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

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50

55

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

417.293

ZADOLŽEVANJE

417.293

500 Domače zadolževanje

417.293

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

50.075

ODPLAČILO DOLGA

50.075

550 Odplačilo domačega dolga

50.075

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH) (I+IV+VIIII-V-VIII)

–67.058

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII-VIII)

367.218

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

434.276

Stanje sredstev na računih na koncu
preteklega leta
9009 Splošni sklad za drugo

67.058
67.058

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni podskupin kontov in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Oplotnica: www.oplotnica.si.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
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porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi
realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 10%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
6. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini
8.346 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 56/02) do višine 1.252, EUR župan in o
tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V drugih primerih
uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 83,45 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga in o tem obvesti občinski svet s
pisnimi poročili.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Oplotnica, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic
0 EUR.
9. člen
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 poračun 2007 lahko zadolži do višine
417.293 EUR, in sicer za naslednje investicije: investicijsko
vzdrževanje krajevnih cest.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko
v letu 2007 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim osebam
in pravnim osebam do skupne višine 0 tolarjev.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine
0 EUR in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Oplotnica v letu
2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. O: 001.2/2007
Oplotnica, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

1669.

Odlok o komunalnem prispevku v Občini
Oplotnica

Občinski svet Občine Oplotnica je na podlagi 146. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS,
št. 110/02, popr. 8/03 in 58/03), Pravilnika o merilih za odmero
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04) in 16. člena
Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) na 2. redni
seji dne 29. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o komunalnem prispevku v Občini Oplotnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izračuna komunalnega
prispevka na območju Občine Oplotnica ter določajo temelji za
določitev višine njegove odmere. Komunalni prispevek predstavlja plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč s komunalno
infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: opremljanje), pri tem pa
je potrebno upoštevati površino gradbene parcele, neto tlorisno površino objekta in možnost izvedbe priključkov na javno
infrastrukturo.
2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju: zavezanec) je:
– investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na objekte komunalne javne infrastrukture,
– investitor oziroma lastnik objekta, ki povečuje priključno
moč,
– lastnik zgrajenega objekta na neopremljenem ali deloma opremljenem zemljišču, zgrajeni objekt pa še nima priključkov na javno infrastrukturo, in
– investitor oziroma lastnik, ki gradi nadomestni objekt.
3. člen
Komunalni prispevek se odmerja na podlagi izračunov
komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri na tistih območjih urejanja, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne
infrastrukture ali rekonstrukcija oziroma povečanje zmogljivosti
obstoječe, na podlagi programa opremljanja, ki ga sprejme
Občinski svet Občine Oplotnica.
4. člen
Na območjih, za katera še ne obstajajo ustrezne podlage
za izdelavo programa opremljanja in so komunalno že opremljena, se komunalni prispevek izračuna na podlagi elementov,
določenih s tem odlokom.

Uradni list Republike Slovenije
II. ELEMENTI ZA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
V primerih iz 4. člena tega odloka se komunalni prispevek
odmeri zavezancu na podlagi naslednjih elementov:
1. površina gradbene parcele,
2. neto tlorisna površina objekta (seštevek vseh tlorisnih
površin objekta, izračunanih po standardu SIST ISO 9836),
3. faktorja dejavnosti, ki je odvisen od vrste in namembnosti objekta zavezanca,
4. dejansko mogočih priključkov na javno infrastrukturo, ki
se ugotovijo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
6. člen
Povprečni strošek opremljanja s posamezno javno komunalno infrastrukturo na območju Občine Oplotnica je razviden
iz tabele 1. Povprečne cene so izražene v EUR/m2 zemljišča,
veljavne na dan 31. 12. 2006.
TABELA 1
Posamezna
javna komunalna
infrastruktura

Povprečni strošek
za posamezno
komunalno
infrastrukturo
v €/m2

A) Individualna raba
Vodovod

4

Kanalizacija

4,20

Elektro omrežje

4,80

Telefonsko omrežje

2,30

B) Splošna raba
Asfaltirane ceste

5,20

Makadamske ceste

3,00

Parkirišča

1,40

Javna razsvetljava

0,50

Odvodnjavanje

0,90

7. člen
FAKTOR DEJAVNOSTI
Faktor dejavnosti je odvisen od vrste in namembnosti
objekta zavezanca in je razviden iz tabele 2.
TABELA 2
Vrsta objekta

Faktor
dejavnosti

Počitniške hiše

1,20

Trgovski in poslovni objekti

1,00

Stanovanjski objekti – individualna gradnja

0,40

Večstanovanjski objekti

0,90

Industrijski objekti, objekti srednjih in malih
podjetij

0,90

Šolski, športni in kulturni objekti, objekti zdravstvenega in socialnega varstva, objekti sistema
zaščite in reševanja

0,70

Garaže, zaprte rekreacijske in športne površine

0,40

Parkirišča, odprte rekreacijske in športne površine

0,30

Nadstrešnice ob trgovskih, poslovnih in industrijskih objektih

0,30

Kmetijski gospodarski objekti, zidanice, rastlinjaki, nadstrešnice

0,20

Uradni list Republike Slovenije
III. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
Komunalni prispevek predstavlja vsoto stroškov opreme
zemljišča s posamezno javno infrastrukturo, upoštevajoč:
1. povprečni strošek opremljanja s posamezno javno infrastrukturo iz 6. člena, ki se porazdeli:
– 30% na površino gradbene parcele
– 70% na neto tlorisno površina objekta;
2. faktor dejavnosti objekta zavezanca,
3. dejansko mogočo priključitev na določeno komunalno
infrastrukturo.
9. člen
Stroški opremljanja se izračunajo po formulah, ki sledijo,
pri čemer imajo posamezne oznake naslednji pomen:
KP – komunalni prispevek (v EUR);
PCO inf – povprečna cena opremljanja za posamezno
komunalno infrastrukturo, na katero je mogoča dejanska
priključitev (EUR/m2), prikazana v tabeli 1 v 6. členu;
CO inf – cena opremljanja s posamezno infrastrukturo, na
katero je mogoča dejanska priključitev – na primer na vodovod,
kanalizacijo, cesto itd. (v EUR);
PGP – površina gradbene parcele (v m2);
NTP – neto tlorisna površina objekta, ki je seštevek vseh
tlorisnih površin objekta, izračunanih po standardu SIST ISO
9836 (v m2);
FD – faktor dejavnosti objekta, prikazan v tabeli 2 v
7. členu.
10. člen
Cena komunalnega opremljanja (COinf) se za posamezno komunalno infrastrukturo izračuna po formuli
COinf = PCOinf x (0,30 PGP + 0,70 NTP)
11. člen
Komunalni prispevek (KP) je vsota stroškov opremljanja s
posamezno komunalno infrastrukturo, na katero se zavezanec
dejansko lahko priključi, pomnožena s faktorjem dejavnosti (FD).
KP = ∑ COinf x FD
12. člen
V primeru novogradenj in povečanja priključne moči se
komunalni prispevek izračuna na podlagi določil 8., 9., 10. in
11. člena tega odloka.
Za povečanje priključne moči se šteje sprememba neto
tlorisne površine oziroma sprememba namembnosti objekta.
Pri spremembi namembnosti objekta se komunalni prispevek obračuna za tisto javno infrastrukturo, za katero je potrebno
povečati priključke oziroma njeno zmogljivost, in sicer v deležu,
za kolikor se povečajo priključki oziroma zmogljivost.
V primerih, da je na gradbeni parceli več različnih vrst
objektov, se za izračun komunalnega prispevka upošteva delež
gradbene parcele v razmerju neto tlorisnih površin posameznih
objektov.
13. člen
V primerih gradnje nadomestnega objekta se zavezancu
komunalni prispevek izračuna in odmeri kot sorazmerni delež
stroškov, ki odpade na nadomestni objekt. Če je neto tlorisna
površina novega objekta manjša od neto tlorisne površine starega objekta, se razlika zavezancu ne vrača.
14. člen
Komunalni prispevek se zavezancu lahko odmeri že predtem, ko je omogočena priključitev oziroma uporaba posamezne
javne infrastrukture, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
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– da je investicija predvidena v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto,
– da je za investicijo v komunalno infrastrukturo sprejet
program opremljanja,
– da je investitor komunalne infrastrukture pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo kumunalne infrastrukture na območju, kjer je objekt zavezanca.
Izpolnitev pogoja iz tretje alinee prejšnjega odstavka ni
potrebna, če je gradnja komunalne infrastrukture določena v
lokacijskem načrtu.
15. člen
Izračun komunalnega prispevka se izdela na podlagi dokumentacije, ki jo mora zavezanec predložiti za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
16. člen
Povprečni stroški opremljanja iz 6. člena se letno revalorizirajo z indeksom rasti cen za »Gradbena dela – ostala
nizka gradnja«, ki jih izdaja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega
materiala.
IV. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
17. člen
Komunalni prispevek na območju Občine Oplotnica se ne
plača v primerih določenih v zakonskih in drugih aktih, veljavnih
na območju RS (gradnja komunalne infrastrukture ter gradnja
neprofitnih stanovanj, katerih investitor je občina, in drugih
predpisanih primerih).
Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je porabnik
občinskega proračuna, se prispevek odmeri in v skladu z
investicijskim programom v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka.
Plačila komunalnega prispevka je lahko oproščen zavezanec za objekt, uničen zaradi naravne nesreče, o čemer
odloči svet občine. Občinski svet Občine Oplotnica lahko na
predlog župana določi še druge oprostitve ali znižanja komunalnega prispevka in odloča o dinamiki plačil komunalnega
prispevka.
V. POSTOPEK ODMERE
18. člen
Komunalni prispevek zavezancu odmeri občinska uprava
na njegovo zahtevo ali po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek, ki se odmeri po uradni dolžnosti, se
v primeru, ko gradbena parcela ni odmerjena, izračuna tako, da
se upošteva fundus zgradbe, pomnožen s faktorjem 1,5.
Komunalni prispevek se odmeri z odločbo.
19. člen
V primeru, da zavezanec z ustrezno dokumentacijo dokaže, da je vlagal v izgradnjo komunalne infrastrukture finančna
ali druga sredstva in se mu ta vlaganja še niso upoštevala pri
odmeri komunalnega prispevka ali zanje še ni prejel plačila s
strani Občine Oplotnica, mu mora občina taka vlaganja v dokazani višini upoštevati pri izračunu celotnega komunalnega
prispevka, upoštevajoč revalorizacijo teh vlaganj. Za ustrezno
dokumentacijo se šteje dokazilo o plačilu.
20. člen
Ob plačilu komunalnega prispevka iz 14. člena odloka
ima zavezanec pravico zahtevati sklenitev pogodbe z občino o
medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na
lokalno komunalno infrastrukturo. Pogodba vsebuje zlasti rok
za priključitev objekta na lokalno komunalno infrastrukturo in
tehnične pogoje priključevanja.
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21. člen
Investitor je odmerjeni znesek dolžan nakazati na ustrezen račun Občine Oplotnica, pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Investitor ima možnost odloga ali obročni način plačila.
Na podlagi vloge investitorja o tem odloča župan občine. V
tem primeru občina sklene z investitorjem pogodbo o plačilu
komunalnega prispevka.
V posebnih primerih lahko o konkretni višini komunalnega
prispevka v skladu z zakonom in tem odlokom odloči občinski
svet s sklepom.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred
uveljavitvijo tega odloka, se izvedejo po dotlej veljavnih predpisih.
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o
plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje
stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 33/97) in vsi sklepi, ki so se nanašali na ta
odlok.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. O: 002.2/2007
Oplotnica, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

Uradni list Republike Slovenije
II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
1. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Podlehnik so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja.
2. Proračun Občine Podlehnik za leto 2007 se določa v
naslednjih zneskih:
A

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

70 DAVČNI PRIHODKI
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto
2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
OR, 73/95 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 70/00, 51/02 in
108/03), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 88. člena Statuta Občine
Podlehnik je Občinski svet Občine Podlehnik na 3. redni seji
dne 28. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Podlehnik za leto 2007
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Podlehnik za
leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina
proračuna, postopki izvrševanja proračuna in upravljanja s prihodki in odhodki proračuna, občinskega premoženja ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine Podlehnik.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu s predpisi opravlja Občina Podlehnik.

1.137.310,00
53.400,00

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE

50.700,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72 KAPITALSKI PRIHODKI
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

39.900,00
23.250,00
2.800,00
0,00
13.850,00
21.949,59
231.348,66
231.348,66

741 PREJETA SREDSTVA IZ EU

0,00

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

0,00

II.

1670.

1.241.410,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

780 Prejeta sredstva iz EU

PODLEHNIK

V EUR
1.534.608,25

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI

0,00
1.480.360,21
519.295,00

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

115.684,00

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST

16.032,00

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

317.879,00

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
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

61.700,00
8.000,00
485.212,18
12.890,99
197.642,59
55.000,00
219.678,60
423.929,03
423.929,03
51.924,00

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI

5.000,00

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM

46.924,00

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

54.248,04

Uradni list Republike Slovenije
B.

Št.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

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

4.815,16

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

V.

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

4.815,16

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

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

0,00

440 DANA POSOJILA

0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ
NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

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

4.815,16

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

997.329,33

50 ZADOLŽEVANJE

997.329,33

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

997.329,33
581.527,26
581.527,26

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

474.865,27

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

415.802,07

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–54.248,04

31 / 6. 4. 2007 /

Stran

4281

7. člen
Uporabnikom proračuna se za delovanje zagotavljajo
sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za
plačila blaga in storitev ter za investicijske odhodke. Sredstva
za sofinanciranje programa posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja, kar
se dogovori s pogodbo.
8. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in
skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim
za te namene odobrena v proračunu. Na račun proračuna ne
smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta
namen določena proračunska sredstva.
9. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in
namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
Prav tako opravlja nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev in namenskost porabe proračunskih sredstev. Uporabniki proračuna so dolžni predložiti vse zahtevane
podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 9. členom tega odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski
svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu
na prvi naslednji seji.
10. člen
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini
8.000 EUR in znaša skupaj z oblikovano rezervo iz leta 2006
20.518,78 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

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

11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je
odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske
uprave ali podžupana.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

12. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanje prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če se s
tem ne ogrozi plačevanje zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska
sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski
svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

4. člen
Prihodki proračuna Občine Podlehnik so prihodki iz državnih virov (Zakon o financiranju občin, Uradni list RS, št. 123/06
in prihodki iz lastnih virov občine, ki jih občina pobira v skladu
z zakonom.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakon o javnih
financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki proračunske rezerve občine,
3. donacije.
5. člen
Neposredni porabniki proračuna so občinski organi in
občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu
proračuna.

13. člen
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditev proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na
posameznem področju porabe oziroma pri neposrednem uporabniku med postavkami znotraj kontov skupin 40, 41, 42 in 43,
s sklepom, če nastanejo za to nujni razlogi, zaradi dinamike
izvajanja proračunsko opredeljenih nalog oziroma projektov.

6. člen
Prihodki od prodaje občinskega premoženja po programu
so namenski in se uporabljajo za financiranje vlaganj v občinsko premoženje po programu ter so sestavni del proračuna
občine.

14. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje
odhodkov najame posojilo, ki mora biti odplačano do konca
proračunskega leta.
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Uradni list Republike Slovenije
1672.

O najetju posojila iz tega člane odloča župan, ki mora o
tem s pisnim poročilom obvestiti občinski svet.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
15. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja občina v proračunu za leto 2007 lahko najame kredit v
skladu z 10. členom Zakona o financiranju občin in soglasjem
Ministrstva za finance.
16. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
17. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra,
pristojnega za finance.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list
RS, št. 39/99, 46/01 in 81/02) je Občinski svet Občine Podlehnik na 3. redni seji dne 28. marca 2007 sprejel

SKLEP
o pristopu Občine Podlehnik pristopa k
Skupnosti občin Slovenije
I.
S tem sklepom Občina Podlehnik pristopa k Skupnosti
občin Slovenije.
II.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 01-03/2007
Podlehnik, dne 28. marca 2007

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l. r

18. člen
V primeru začasnega financiranja Občine Podlehnik v letu
2008 se smiselno uporabljata ta odlok in sklep župana.
19. člen
Za vse zadeve v zvezi z izvrševanjem proračuna, ki niso
opredeljene v tem odloku, se uporabljajo določila Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), Statut Občine
Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01, 81/02) ter smiselno določila predpisov, ki veljajo za izvrševanje državnega proračuna.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007
dalje.

1673.

1671.

Sklep o sedežu Občine Podlehnik

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list
RS, št. 39/99, 46/01 in 81/02) je Občinski svet Občine Podlehnik na 3. redni seji dne 28. marca 2007 sprejel

SKLEP
o sedežu Občine Podlehnik
I.
Sedež Občine Podlehnik je Podlehnik 21, 2286 Podlehnik.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01-06/2007
Podlehnik, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

Sklep o višini letne najemnine za najetje
grobov in vežice za leto 2007

Na podlagi 15. člena Odloka o pokopališkem redu in
pogrebnih svečanostih v Občini Podlehnik (Uradni list RS,
št. 4/00) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01 in 81/02) je Občinski svet Občine
Podlehnik na 3. redni seji dne 28. marca 2007 sprejel

SKLEP
o višini letne najemnine za najetje grobov
in vežice za leto 2007

Podlehnik, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

Sklep o pristopu Občine Podlehnik k
Skupnosti občin Slovenije

I
Višina najemnine za leto 2007 je za posamezne zvrsti
grobov naslednja:
1. za enojni grob 17,00 EUR z DDV,
2. za družinski grob 28,00 EUR z DDV,

DDV.

sku.

II
Višina najemnine za vežico v letu 2007 je 45,00 EUR z
III
Najemnina se poravna po položnici v enkratnem zne-

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01-4-2007
Podlehnik, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l. r

Uradni list Republike Slovenije
1674.

Št.

Sklep o višini plačila za zastavonoša in
govornika za leto 2007

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1) in 15. člena Statuta Občine
Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01 in 81/02) je Občinski svet Občine Podlehnik na 3. redni seji dne 28. marca 2007
sprejel

SKLEP
o višini plačila za zastavonoša in govornika
za leto 2007
1.
Višina plačila za zastavonoša in govornika za leto 2007
znaša:
1. zastavonoša 15,00 EUR + DDV
2. govornik 25,00 EUR + DDV.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01-5/2007
Podlehnik, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

1675.

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto
2007

Za podlagi Zakona o lokalni samoupravi – UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik
(Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) je Občinski svet Občine
Podlehnik na 3. redni seji dne 28. marca 2007 sprejel

CENIK
zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2007
Cenik zakupnin velja za kmetijska zemljišča v upravljanju Občine Podlehnik. Izhodišče za določitev zakupnine so
katastrski podatki, ob upoštevanju dejanske rabe zemljišča in
dejanske proizvodne sposobnosti zemljišča.
Tabela 1: Cenik zakupnin za kmetijsko rabo zemljišč za leto
2007
Katastrska kultura

Katastrski
razredi

Letna
zakupnina
EUR/ha

vrt

1–8

171,53 €

njiva

1–3

125,71 €

njiva

4–6

114,53 €

njiva

7–8

96,95 €

travnik

1–2

108,67 €

travnik

3–4

91,08 €

travnik

5–6

74,58 €

travnik

7–8

56,99 €

barjanski travnik

1–4

56,99 €

pašnik

1–2

45,81 €
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pašnik

3–4

34,09 €

pašnik

5–6

22,91 €

pašnik

7–8

11,19 €

planinski pašnik

11,19 €

pašnik porasel z gozdnim drevjem

11,19 €

sadovnjak

1–4

142,76 €

sadovnjak

5–8

114,53 €

vinograd

1–3

114,53 €

vinograd

4–6

102,81 €

vinograd

7–8

85,76 €

hmeljišče

1–8

125,71 €

plantaža gozdnega drevja

1–8

11,19 €

obore za živali

11,19 €
5,33 €

ostalo (gozdni robovi, brežine …)

Posamezne katastrske občine so uvrščene v območja.
Na območjih z ugodno prometno lego in večjim povpraševanjem po zemljiščih se zakupnina obračunava s faktorjem
1,20. Na območjih, ki so kmetijsko ogrožena se zakupnina
obračunava s faktorjem 0,80. Seznam katastrskih občin s
pripadajočimi faktorji je sestavni del cenika zakupnin (priloga
št. 1).
Zakupniki, ki imajo v zakupu več kot 3 ha zemljišč, imajo,
glede na obseg, 20-odstotni popust pri zakupnini (faktor 0,8).
Zakupnina se obračuna tako, da se za posamezno parcelo izračuna zakupnina po ceniku, navedenem v tabeli 1, ki se z
ustreznimi faktorji korigira za vsako posamezno parcelo.
Zemljišča se oddajajo v zakup na podlagi javne ponudbe
za zakup zemljišč. Prva ponudba se objavi po ceni, določeni v
tem ceniku. V primeru, da zemljišče ni bilo oddano v zakup, se
lahko zakupnina na ponovljeni ponudbi zniža do 50% glede na
ceno na predhodni ponudbi.
Zakupnina za posamezno območje se prilagaja ponudbi
in povpraševanju in naravnim pogojem na zemljiščih. V primeru, da je ugotovljena drugačna raba, ali drugačna proizvodna
sposobnost zemljišč kot je v katastru, komisija določi višino
zakupnine na podlagi dejanskega stanja. Vsa odstopanja od
višine zakupnine po tem ceniku, kot tudi odobritev obročnega
odplačevanja zakupnine, odobri komisija, ki jo za ta namen
imenuje župan občine.
Zakupniki, ki na zemljiščih s soglasjem občine obnovijo
trajne nasade ali usposobijo zemljišče za kmetijsko rabo, imajo
za določen čas, ki je neposredno povezan z dobo do začetka
rodnosti, pravico do plačevanja zmanjšane zakupnine.
Doba, ko se obračunava zmanjšana zakupnina je odvisna
od vrste nasada in je razvidna iz naslednje tabele.
Tabela 2: Trajanje zmanjšane zakupnine za nove trajne
nasade.
Vrsta trajnega nasada

Št. let, ko se obračunava
zmanjšana zakupnina
(28,76 €/ha)

vinograd

3

orehi

5

jablane, hruške, slive

4

breskve

4

ostalo

glede na začetek rodnosti

Popust se obračunava glede na število vegetacijskih dob.
V primeru, ko se nasad posadi spomladi, se za to leto že
obračuna popust, če pa se sadi jeseni, se popust obračuna v
naslednjem letu.
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V primerih, ko je nasad že osnovan pa še ni dopolnil starosti, ki je navedena v tabeli, se zmanjšana zakupnina obračuna samo za razliko do dopolnitve starosti, navedene v tabeli.
Za ostale primere določi trajanje popusta komisija za
zakup.
Zakupnina za posamezno zakupno pogodbo ne more biti
nižja kot 32,51 €.
V primeru, da nastopi obveznost plačila davka na dodano
vrednost, ga plača zakupnik.
Cenik je bil sprejet na seji Občinskega sveta Občine Podlehnik dne 28. marca 2007, uporablja pa se od 1. januarja 2007.

Vse najemne pogodbe obravnava komisija po enakem
postopku kot je predviden za zakup zemljišč.
Najemnina se obračunava glede na dejansko trajanje
najema.
Najemnina za posamezno pogodbo ne more biti nižja kot
54,60 €.
Cenik je bil sprejet na seji Občinskega sveta Občine
Podlehnik dne 28. marca 2007, uporablja pa se od 1. januarja
2007.
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.
Priloga 1
Seznam k.o.

faktor

STANOŠINA
SEDLAŠEK
DEŽNO PRI PODLEHNIKU
ZAKL
GROŠKOVJE (SPODNJO IN ZGORNJO)
KOZMINCI
PODLEHNIK
RODNI VRH
STRAJNA
JABLOVEC
GORCA
LOŽINA

1,20
0,80
1,20
1,20
0,80
1,20
1,20
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

PREBOLD
1677.

Odlok o proračunu Občine Prebold za leto
2007

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 98. člena Statuta Občine Prebold
(Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na
5. seji dne 29. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Prebold za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA

1676.

1. člen

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo za leto
2007

Za podlagi Zakona o lokalni samoupravi – UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik
(Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) je Občinski svet Občine
Podlehnik na 3. redni seji dne 28. marca 2007 sprejel

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

CENIK
najemnin za nekmetijsko rabo za leto 2007
Najemne pogodbe se sklepajo za stavbna zemljišča.
Najemnine za nekmetijsko rabo se oblikujejo tržno na
podlagi dogovora med občino in najemnikom, pri čemer je podlaga za določitev višine najemnine korist, ki jo bo imel najemnik
na najetem zemljišču.
Tabela 1: Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč
za leto 2007
Namen uporabe
funkcionalno zemljišče k stanovanjskemu objektu (dvorišče, parkirišče,
dostopna pot, zelenica ...)
funkcionalno zemljišče k poslovnemu
objektu (dvorišče, parkirišče, dostopna
pot, zelenica ...)
odprto skladišče za les, gradbeni material ...
športna igrišča (nogometno, lokostrelsko, vadišča za živali, tenis, kamp …)

Minimalna letna
najemnina

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
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:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun
leta 2007

I.
0,30 €/m2
0,60 €/m2
0,30 €/m2
0,03 €/m2

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

3.285.729

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.603.127

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

2.301.492
2.037.614
201.978
61.900
0

Uradni list Republike Slovenije
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
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
431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
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

Št.

301.635
126.700
6.500
860
16.065
151.510
381.815
76.170
0
305.645
0

300.787
300.787
3.375.870
754.216
121.525
20.779
586.002
3.130
22.780
1.147.950
35.000
696.310
144.080
272.560
0
977.469
977.469
496.235
448.475
47.760
–90.141
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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
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

0

0

8.390
8.390
–98.531
–8.390
90.141
98.531
98.531

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 postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Prebold.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so določeni v prvem stavku
prvega odstavka 43. člena ZJF in drugi prihodki, ki jih določi
občina.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

0
0

0
0

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med
podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog
neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
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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 35% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35% 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 40% 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
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
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika 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 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 skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 4.000
eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.000 eurov župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 400 eurov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. 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 1.000.000 eurov, in sicer za naslednje investicije: izgradnja kanalizacije, projekti RRP, izgradnja vrtca in izgradnja
občinske knjižice.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Prebold, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic
100.000 eurov.
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11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 100.000 eurov pod
naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine
100.000 eurov pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega
sveta, in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 100.000
eurov pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu
2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410/29/2006-03
Prebold, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

1678.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list
RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na svoji 5. redni
seji dne 29. 3. 2007 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine javno dobro na parceli št. 1484/2
– pot v izmeri 47 m2, parc. št. 1484/3 – pot v izmeri 43 m2, parc.
št. 1484/4 – pot v izmeri 44 m2, parc. št. 1484/5 – pot v izmeri
78 m2 in parc. št. 1484/6 – pot v izmeri 98 m2, vpisane v ZKV
št. 811 k.o. Gornja vas kot javno dobro.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in se odpišejo od ZKV št. 811 k.o. Prebold,
ter se vpišejo v nov ZKV istega k.o., in v tem novem ZKV se
vknjiži lastninska pravica na ime Občina Prebold, Hmeljarska 3,
p. Prebold.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Prebold, dne 30. marca 2007
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
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RIBNICA
1679.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Ribnica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26797, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00, 51/02, 72/05), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 7/03, 7/04, 86704, 44/05) ter 16. in 30. člena Statuta
Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/039) je Občinski svet Občine Ribnica na 3. redni seji dne 29. marca 2007
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi
s pitno vodo na območju Občine Ribnica
1. člen
V prvem stavku 3. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 68/01, 88/02,
32/06) se za besedno zvezo »ki zagotavlja oskrbo s pitno
vodo« razveljavi zadnji del stavka in se nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi: »uporabnikom na način, ki ga določa
vsakokrat veljavni pravilnik o oskrbi s pitno vodo.«.
2. člen
V prvem stavku 34. člena se spremeni besedna zveza
»Tarife oziroma cene« in nadomesti z besedo: »Tarife …«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V skladu z določili veljavne uredbe o oblikovanju cen
komunalnih storitev daje občinski svet v postopku oblikovanja
cen za porabljeno vodo soglasje lokalne skupnosti k povišanju
cen.«.
3. člen
V drugem in tretjem odstavku 56. člena se spremenita
besedni zvezi »iz 1. do 7. tč.« tako, da se po novem glasita:
»iz 1. do 8. tč.«.
4. člen
Vse vrednosti, navedene v SIT, se v vseh členih črtajo in
uporabljajo vrednosti, navedene v EUR.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-1/2006
Ribnica, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

Št.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvenem
načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča
Rogaška Slatina

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK1) in 16. člena
Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03
– UPB1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na svoji
5. redni seji dne 28. 3. 2007 sprejel
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ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za del
območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina
1. člen
Odlok o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/92 z dne 27. 5. 1992)
se dopolni v členih, ki so navedeni v nadaljevanju tega odloka.
2. člen
Za 3. členom se doda 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Dovoljene so dozidave, nadzidave in adaptacije obstoječih
legalno zgrajenih objektov, ki niso pod varstvom kulturne dediščine. Na terenu je dozidava mogoča do 10% zazidne površine
objekta (fundus), pod zemljo za prizidave ni omejitve, če so nad
njimi na terenu urejene zelene površine. Nadzidave obstoječih
objektov so dopustne za potrebe funkcionalnih in programskih
dopolnitev do ene etaže nad obstoječim gabaritom objekta.«.
3. člen
V prvi alineji 4. člena se za besedilom »Obvezno je upoštevati v grafičnih prilogah UN podano zasnovo zazidave,«
doda besedilo: »(razen v primeru dozidav ali novogradenj
podzemnih objektov.)«.
Na koncu 4. člena se doda besedilo: »Novogradnje pod
zemljo lahko povsem odstopajo od rešitev prikazanih v grafičnem delu ureditvenega načrta, če ne ovirajo predvidene
prometne ureditve.«.
4. člen
V 5. členu se v prvem stavku za besedno zvezo »od
tlorisnih dimenzij« doda besedilo: »predvidenih nadzemnih
novogradenj.«.
Na koncu 5. člena se doda besedilo: »V primeru dozidav,
nadzidav in adaptacij obstoječih legalno zgrajenih objektov so
odstopanja lahko večja vendar morajo biti upoštevane določbe
3.a člena. Trase infrastrukture vključno s podzemnimi cestami
so lahko drugačne zaradi drugačnih funkcionalnih in tehničnih
pogojev ob zagotavljanju ustreznega števila parkirnih mest, ki
morajo biti obvezno locirana pod zemljo. Zasnova podzemnih
parkirnih hiš mora biti funkcionalno povezana. Smiselno se mora
ohraniti ureditev koncepta mirujočega prometa. Izgradnja posamezne podzemne parkirne hiše mora zagotoviti funkcionalno
končno stanje med seboj povezanih podzemnih garažnih hiš.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0009/2007
Rogaška Slatina, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

ROGAŠKA SLATINA
1680.
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ŠMARJE PRI JELŠAH
1681.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o
dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje
pri Jelšah

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami),
16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št.
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41/99 in 91/01) in določb Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Šmarje
pri Jelšah na 5. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje
zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni
list RS, št. 35/06) se druga alineja prvega odstavka 8. člena
spremeni tako, da se glasi:
»– novo zaposlena oseba mora biti prijavljena na RZZ
najmanj dva meseca pred dnem zaposlitve.«.
2. člen
Spremeni se prva alineja 11. člena, ki se glasi:
»– potrdilo RZZ, da je oseba, za katero se uveljavlja
subvencija, registrirana najmanj 2 meseca kot brezposelna
oseba.«.
3. člen
Ostala določila ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03212-0016/2007
Šmarje pri Jelšah, dne 30. marca 2007
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

TIŠINA
1682.

Program priprave strategije prostorskega
razvoja Občine Tišina in Prostorskega reda
Občine Tišina

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1;
Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03), Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
ter 30. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99,
47/01 in 77/02) je župan Občine Tišina sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
Strategije prostorskega razvoja Občine Tišina
in Prostorskega reda Občine Tišina
Strategija prostorskega razvoja občine (v nadaljevanju
Strategija) je temeljni občinski akt, ki določa usmeritve za razvoj
dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni
pogoji za vzdržen in usklajen razvoj na območju občine.
Prostorski red občine (v nadaljevanju Prostorski red) je
prostorski akt, v katerem se prikaže podrobnejša namenska
raba prostora in določijo merila in pogoji ter ukrepi za načrtovanje v prostoru.
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
Strategije in Prostorskega reda Občine Tišina.
1.1. Ocena stanja
Splošno
Občina Tišina je nastala kot Občina Cankova - Tišina
z delitvijo bivše občine Murska Sobota, ki je bila z Zakonom
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o lokalni samoupravi prvotno deljena na 19, pozneje pa na
21 občin. Dve samostojni občini Cankova in Tišina sta nastali
leta 1999. Občina Tišina meji na sosednje občine: Cankova,
Puconci, Mestna občina Murska Sobota in Radenci ter na
sosednjo državo Avstrijo, s katero je povezana preko mejnega
prehoda Gederovci.
Središče občine je naselje Tišina, v osrednjem delu združeno z naseljem Tropovci. Je pomembno tranzitno naselje
ob glavni cesti Murska Sobota–Maribor in upravno središče
občine. Skupaj s Tropovci šteje 940 prebivalcev. V naselju je
osnovna šola in nekatere druge javne funkcije, ni pa delovnih
mest v gospodarstvu.
Občina leži na ravninskem delu Prekmurja, kjer zaradi
naravnih danosti prevladuje kmetijska dejavnost, ki pa ne zadovoljuje potreb po delovnih mestih in ne zagotavlja preživetja.
Zaposlenih je 41,48% celotnega prebivalstva, kar je na povprečju Slovenije (41,66% – podatki iz Popisa 2002), v kmetijstvu
je zaposlenih le 179 prebivalcev ali 4,27% vsega prebivalstva.
Zato občina usmerja razvoj v pridobitev novih delovnih mest
izven osnovne kmetijske dejavnosti, predvsem v panogah, ki
kmetijsko dejavnost podpirajo. Osnovni namen razvoja občine
je zadržati ljudi v domačem kraju in poleg kmetijstva razviti tudi
druge dejavnosti.
Poselitev
V vseh naseljih je že določena struktura urbane rabe,
zagotovljene so javne funkcije in javne površine, ni pa delitve
podrobnejše namenske rabe. Vsa naselja so mešana s stanovanjsko, kmetijsko in poslovno funkcijo. Ločene so le obrtnoservisne cone v Tišini. V vseh naseljih je v posameznih vrzelih
in notranjih območjih še dovolj nezazidanih stavbnih zemljišč
za stanovanjsko gradnjo. Nove širitve za stanovanjsko gradnjo
so predvidene le v romskem naselju v Vanča vasi in kot posamične pobude lastnikov parcel v območjih, kjer je zagotovljena
javna gospodarska infrastruktura in kjer so zemljišča prilagojena morfološkim pogojem naselja. Poleg širitev so v posameznih
naseljih predvidene tudi spremembe sedanjih stavbnih zemljišč
v kmetijska zemljišča.
Gospodarske dejavnosti
Občina Tišina ima rezervne površine za ureditev obrtnih
in servisnih dejavnosti, vendar so površine v neposredni bližini
naselja Tišina oziroma Tropovci in zato primerne le za mirne
dejavnosti. Ker v občinskem središču ni večjih prostih površin
za stanovanjsko gradnjo, bo občina te površine namenila za stanovanjsko gradnjo, za agresivnejše obrtno-servisne dejavnosti
pa predlaga spremembo rabe kmetijskih zemljišč ob gramoznici
med Rankovci in Gederovci. V neposredni bližini je predvidena
tudi širitev gramoznice in ureditev betonarne za proizvodnjo betonskih izdelkov. V Gederovcih pa je pred naseljem predvidena
ureditev kmetijskega centra. S temi ureditvami ima občina zagotovljene površine za razvoj gospodarskih dejavnosti.
Gospodarska javna infrastruktura
V občini in naseljih je že zasnovana prometna infrastruktura, potrebna je sanacija in ureditev posameznih odsekov
lokalnih cest. Zbiranje in čiščenje komunalnih odplak je rešeno
le v južnih naseljih, za ostala je dokumentacija v pripravi. Vodooskrba je rešena iz vaških zajetij, ki bodo z izgradnjo enotnega
regionalnega vodovodnega sistema opuščena. Predvidena je
posodobitev posameznih odsekov omrežja in zagotovitev požarne vode.
Krajina
Na področju kmetijstva, gozdarstva, vodnega gospodarstva
in drugih krajinskih struktur občina ne načrtuje novih prostorskih
posegov. Namakanje kmetijskih zemljišč je že opredeljeno v
sedanjih planskih aktih in jih občina povzema tudi v Strategiji.
Omogočena bo gradnja in postavitev kmetijskih objektov na
kmetijskih zemljiščih. Južni del občine ob Muri leži v območju
varstva narave, v vseh naseljih so objekti kulturne dediščine.
1.2. Razlogi za pripravo Strategije in Prostorskega
reda
Strategija in Prostorski red Občine Tišina bosta temeljna
prostorska razvojna dokumenta, ki bosta nadomestila prostor-
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ske sestavine planov iz leta 1986, sprejete še v bivši občini
Murska Sobota in večkrat spreminjane tudi v Občini Tišina.
Zadnje spremembe in dopolnitve so bile sprejete v letu 2003,
ko je občina uveljavljala številne spremembe namenske rabe
kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča, predvsem zaradi gradnje stanovanjskih objektov. Tako so v občini zagotovljene
površine za stanovanjsko gradnjo v vseh naseljih, razen v
občinskem središču in v romskem zaselku. V novih planskih
dokumentih pa želi občina zagotoviti tudi možnost razvoja gospodarskih dejavnosti. Predvsem je treba zagotoviti zemljišča
za obrtne in servisne dejavnosti izven strnjenih delov naselij,
omogočiti širitev gramoznice in ureditev betonarne. Ne glede
na to, da so v vseh naseljih še nezazidana stavbna zemljišča,
bo dana možnost širitve naselij v delih, kjer je zgrajena komunalna infrastruktura. V strokovnih podlagah, izdelanih za
pripravo novih prostorskih aktov je namreč ugotovljeno, da
nezazidana zemljišča niso na razpolago graditeljem, saj trg
stavbnih zemljišč v občini še ni stekel, poleg tega nekatere
parcele predstavljajo zeleni rob naselja in so neprimerne za
gradnjo. Z možnostjo gradnje na lastnih parcelah želi občina
tudi zadržati ljudi v domači občini.
Z novimi prostorskimi akti želi občina, poleg širitev naselij,
določiti tudi podrobnejšo namensko rabo v naseljih ter merila
in pogoje za urejanje in posege v prostor tako v naseljih kot
zunaj njih.
Priprava Strategije in Prostorskega reda občine je potrebna tudi zaradi uskladitve občinskih prostorskih dokumentov s
Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskim redom
Slovenije.
1.3. Pravna podlaga za pripravo Strategije in Prostorskega reda
Pravna podlaga za pripravo Strategije in Prostorskega
reda Občine Tišina so predpisi iz prostorske zakonodaje, in
sicer:
– Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS,
št. 110/2, 8/03 in 58/03);
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04);
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04);
– Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave
Strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/04);
– Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni
list RS, št. 17/04);
– Strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov Občine
Tišina.
V primeru, da se v času priprave Strategije in Prostorskega reda Občine Tišina spremenijo zgoraj navedene pravne
podlage, se za pripravo prostorskih aktov smiselno upoštevajo
spremenjene pravne podlage.
2.0. Predmet in programska izhodišča za Strategijo
in Prostorski red
Predmet Strategije in Prostorskega reda Občine Tišina je
določen v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije in v Prostorskem redu Slovenije ter pripadajočih pravilnikih.
Osnovni poudarek v Strategiji in v Prostorskem redu bo
dan spremembi namenske rabe kmetijskih zemljišč zaradi ureditve kmetijskega centra v Gederovcih, širitve obstoječe gramoznice v Rankovcih, ureditve betonarne in manjše obrtne cone
ob gramoznici ter širitvi romskega naselja v Vanča vasi. Možne
so še manjše spremembe namenske rabe v vseh naseljih, ki
bodo kot pobude podane v javni razgrnitvi v postopku priprave
strategije in prostorskega reda.
Za posamezna območja spremembe osnovne namenske
rabe bodo izdelane posebne strokovne podlage, s katerimi bo
občina utemeljila nameravane posege
3.0. Opis načrtovanih ureditev
Vsa zemljišča, ki so predmet sprememb namenske rabe,
so najboljša kmetijska zemljišča, trajno namenjena kmetijski
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rabi. Večji navedeni posegi (kmetijski center, obrtna cona,
širitev gramoznice in širitev romskega naselja) so izven območij varstva narave. Sicer so vsa območja, ki bodo predmet
spremembe namenske rabe, izven naselij in brez komunalne
opreme.
Za vsa naselja v občini bo v Prostorskem redu predlagana
delitev območja naselja na prostorske enote, v katerih bodo
glede na prevladujočo dejavnost podani pogoji in merila za urejanje. Določi se vrsta objektov in drugih posegov v prostor ter
funkcionalna in tehnična zasnova objektov. Podana bodo oblikovna merila in pogoji za urejanje parcel in gradnjo objektov,
pri čemer je treba v stanovanjskih območjih upoštevati značilno
tipologijo zazidave in značilno oblikovanje objektov.
Prostorski red bo določil tudi merila in pogoje glede komunalnega urejanja zemljišč za gradnjo ter druga merila in pogoje
za urejanje prostora v naseljih in izven njih, predvsem pa v
območjih, ki bodo naseljem priključena na novo. Podani bodo
tudi ukrepi za izvajanje Prostorskega reda, in sicer programi in
projekti za opremljanje zemljišč za gradnjo, ukrepi za faznost
izvedbe posegov na posameznih območjih ter drugi ukrepi,
določeni s predpisi o urejanju prostora.
4.0. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in
mnenja in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi strategije in prostorskega reda
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
– področje prostorskega razvoja;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za upravljanje z vodami, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana;
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
Pobreška cesta 20a, Maribor;
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
5. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Ulica
arh. Novaka;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,
Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje
Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci;
9. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor;
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
11. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
12. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
13. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, 14. Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana;
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
16. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000
Ljubljana;
19. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
20. Geoplin, Cesta Ljubljanske brigade 1, 1000 Ljub
ljana;
21. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota;
22. UPC Telemah d.o.o., Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota.
Če se v fazi priprave strategije in prostorskega reda ugotovi, da je treba v postopek vključiti dodatne udeležence, ki niso
navedeni v tem programu, lahko pripravljavec povabi tudi druge
organe in organizacije.
Nosilci urejanja prostora so v skladu z določili ZureP-1
zadolženi, da:
– sodelujejo z občino pri pripravi prostorske strategije in
prostorskega reda
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– izdelajo in posredujejo občini strokovne podlage razvoja ali varstva s svojega področja za pripravo strategije in
prostorskega reda
– pripravijo smernice v skladu z 29. členom ZureP-1.
5.0. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Osnova za izdelavo strategije in prostorskega reda občine
so obvezne strokovne podlage, in sicer:
– analiza stanja v prostoru (analiza fizičnega stanja prostorskih struktur, analiza pravnega stanja iz predpisov urejanja
prostora in varstva okolja ter analiza trga zemljišč);
– analiza teženj prostorskega razvoja občine;
– analiza razvojnih pobud;
– analiza razvojnih potreb in možnosti dejavnosti v prostoru;
– analiza ranljivosti prostora.
Po potrebi se izdelajo še strokovne podlage za utemeljitev
širitve posameznih območij in druge strokovne podlage, ki jih
bodo v postopku priprave zahtevali nosilci urejanja prostora.
6.0. Geodetske podlage in način njihove pridobitve
Geodetske podlage za izdelavo kartografskega dela strategije in prostorskega reda zagotovi pripravljavec na Geodetski
upravi RS, Območna geodetska uprava Murska Sobota in jih
posreduje izdelovalcu.
7.0. Rok za pripravo SPRO
Priprava Strategije in Prostorskega reda Občine Tišina bo
ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora potekala po naslednjem terminskem planu:
– prva prostorska konferenca – izvedena 21. marca
2007
– sprejem in objava programa priprave – april 2007
– priprava strokovnih podlag – že izvedeno
– izdelava osnutka Strategije in Prostorskega reda – april,
maj 2007
– druga prostorska konferenca – april 2007
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora – april
2007
– pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in
njegove revizije – marec 2007
– izvedba celovite presoje vplivov na okolje – april, maj
2007
– javna razgrnitev predloga Strategije in Prostorskega
reda – junij 2007
– sprejem stališč do predlogov in pripomb – julij 2007
– priprava dopolnitev Strategije in Prostorskega reda – julij 2007
– pridobivanje mnenj in usklajevanje z nosilci urejanja
prostora – julij, avgust 2007
– obravnava in sprejem Strategije in Prostorskega reda
na občinskem svetu Občine Tišina – avgust 2007.
8.0. Financiranje
Sredstva za pripravo strategije in prostorskega reda in
morebitnih dodatnih strokovnih podlag se zagotovijo iz proračuna Občine Tišina.
9.0. Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO)
Občina Tišina je v marcu 2007 obvestila Ministrstvo za
okolje in prostor o nameri izdelave Strategije prostorskega
razvoja z namenom pridobitve mnenja o postopku celovite
presoje vplivov na okolje. Če bo na podlagi odločbe ministrstva
treba izvesti CPVO, bo v postopku izdelave Strategije in Prostorskega reda izdelano okoljsko poročilo in izvedena celovita
presoja vplivov na okolje.
10.0. Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
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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, 30/02 in 56/02) in 88., 89.
in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št.
44/99 in 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 4. redni seji dne 27. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Velika Polana za leto 2007
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Velika Polana 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 PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del
proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

I.

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

1.225.677

70

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

811.803

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

744.863

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

717.881

703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

23.490
3.492

706 DRUGI DAVKI
71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

66.940

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

10.442

711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI

72

1.001
417

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

17.525

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

37.555

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

1.633

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Št. 350-0001/2007
Tišina, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

Odlok o proračunu Občine Velika Polana za
leto 2007

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PROD.ZEMLJ.
IN NEMATER. DOLG. SRED.
73

PREJETE DONACIJE (730+731)

1.633
0
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730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74

40

41

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINAN. INSTITUCIJ

221.837

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

1.370.402
518.344

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

122.458

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST

19.786

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

368.713

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

4.257

409 REZERVE

3.130

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

358.598

410 SUBVENCIJE

18.788

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM

66.930

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

61.334
211.536
0

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

480.984

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

480.984

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

12.476

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM

2.379

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.

190.404

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

43

0
412.241

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
42

0

TRANSFERNI PRIHODKI

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
II.

Št.

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

10.097
–144.725

VI.
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442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ
NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

144.725

50

ZADOLŽEVANJE (500)

144.725

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

144.725

VIII. ODPLAČILA DOLGA
55

ODPLAČILO DOLGA (550)
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)

144.725

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

144.725

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

9.587

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje 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 načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podskupin kontov in načrt razvojnih programov za obdobje
2007–2010, kadrovski načrt za leto 2007, program prodaje
stvarnega premoženja Občine Velika Polana ter načrt nabav
in gradenj za leto 2007 so priloge k temu odloku in se objavita
na oglasni deski Občine Velika Polana.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje poračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podskupin kontov.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752 KUPNINA IZ NASLOVA PRIVATICACIJE

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ.
(440+441)

0

(prerazporejanje pravic porabe)

440 DANA POSOJILA

0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB

0

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika z
upoštevanjem določil Zakona o javnih financah.

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene,
določene v zakonu o varstvu pred požarom.
2. Drugi namenski prihodki proračuna.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v
proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen

Stran
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Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in
njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih 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 največ 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% 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 in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko župan
prevzema obveznosti s pogodbami o finančnem najemu.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20%, mora predhodno pridobiti občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrsti v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini
3.130,00 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: potres,
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo
naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka tega člena odloča župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(odgovornost uporabnikov proračuna)
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih
sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik
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proračunskega uporabnika, zavoda, društva oziroma poslovodni organ prejemnika sredstev.
Neposredni proračunski uporabniki so dolžni prednostno
zagotavljati sredstva za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi predpisi in še omogočajo minimalni obseg
delovanja (plače, prispevki, dodatki zaposlenim, materialni
stroški, socialni transferi). Vsak izdatek iz proračuna mora
imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero
se izkazuje obveznost za plačilo.
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih
področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za
posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa
župana.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni pristojnim
organom občinske uprave predložiti program dela in finančni
načrt za leto 2007 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi
oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih
odhodkov. Posredni proračunski uporabniki uskladijo svoje
finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Posredni uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke
za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali
za finance pristojen organ občinske uprave.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do 84,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve.
11. člen
Župan odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije
različnih prireditev do višine 2.100,00 EUR po vlogi znotraj
možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča
proračunska rezerva.
12. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračunska
sredstva.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski
svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
13. člen
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planiran v proračunu,
odloča župan do višine 2.500,00 EUR.
14. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali
zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine
in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se razporedijo med druge uporabnike.
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Št.

16. člen
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 144.725 eurov. Namen in dokončno višino
zadolževanja sprejeme Občinski svet Občine Velika Polana
na predlog župana Občine Velika Polana.
17. člen
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je Občina Velika Polana, v letu 2007 ne bo
izdala poroštev.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) v
katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu
2007 ne smejo zadolževati.

1684.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob
Savi za leto 2006.
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto
2006 obsega v tolarjih:
A
I

70

71

72

73
74

21. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Velika Polana v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

II
40

22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2007 dalje.
Št. 13-4/07 OS
Velika Polana, dne 27. marca 2007
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

Odlok o sprejetju zaključnega računa
proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2006

ODLOK
o sprejetju zaključnega računa proračuna
Občine Zagorje ob Savi za leto 2006

19. člen

20. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom
ministra, pristojnega za finance.

4293

Na podlagi 98. 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 126. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 109/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski
svet Občine Zagorje ob Savi na 4. seji dne 29. 3. 2007 sprejel
naslednji

(nadzor)
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo
in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni
odbor.
Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v
skladu z 9. členom, lahko župan delno ali v celoti začasno
ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet
na predlog župana.
Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji
seji.

Stran

ZAGORJE OB SAVI

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
proračun ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje
odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo v višini 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti
odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet.
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
70+71+72+73+74
TEKOČI PRIHODKI 70+71
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolg. sr.
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
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 Sredstva, izločena v rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

v tolarjih
2.280.878.529
1.531.008.936
1.389.692.425
1.079.899.644
186.110.651
123.682.131
141.316.510
83.851.160
4.694.268
162.701
13.986.004
38.622.378
38.434.757
21.464.634
16.970.123
644.623
644.623
710.790.213
710.790.213
2.377.758.577
567.885.945
127.029.014
21.081.696
384.432.276
7.342.959
28.000.000
1.095.528.858
9.460.967
514.184.920
149.883.918

Stran
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43

III
B
IV
75

V

VI

C
VII
50
VIII
55
IX
X
XI
XII
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413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transf. pravnim in fiz.
osebam, ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I – II
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750+751+752
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV IV – V
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH I+IV+VIIII-V-VIII
NETO ZADOLŽEVANJE VII-VIII
NETO FINANCIRANJE
VI+VII-VIII-IX=-III
Stanje sredstev na računih konec
preteklega leta
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421.999.053
530.834.060
530.834.060
183.509.714
134.567.908
48.941.807
–96.880.048

6.220.007

4.679.806
1.540.201
0
0
6.220.007

100.000.000
100.000.000

1. člen
V Statutu Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št.
109/05 – UPB) se spremeni prvi odstavek 24. člena tako, da
se glasi:
»(1) Število članov in sestavo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja določi s sklepom občinski svet na
prvi seji občinskega sveta po vsakokratnih lokalnih volitvah
izmed članov občinskega sveta.«.
2. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občinski svet ima stalne in občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za okolje in prostor,
– odbor za šolstvo in kulturo,
– odbor za šport,
– odbor za zdravstvo in socialne zadeve,
– odbor za evropske zadeve in regionalno politiko,
– odbor za kmetijstvo,
– statutarno pravna komisija,
– komisija za vloge in pritožbe,
– komisija za odlikovanja.«.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zagorje ob
Savi začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 012-1/99
Zagorje ob Savi, dne 29. marca 2007

11.421.495
11.421.495
–2.081.537
88.578.505
96.880.048
11.067.475

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-4/2007
Zagorje ob Savi, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

1685.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Zagorje ob Savi

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Zagorje ob Savi

Na podlagi 132. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni lista RS, št. 109/05 – UPB) in 75. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik
Zasavja, št. 13/2003 – UPB, in Uradni list RS, št. 62/04) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 4. seji dne 29. 3. 2007
sprejel

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

1686.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 85. in 115. člen Poslovnika Občinskega sveta
Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03, in
Uradni list RS, št. 64/04) je Občinski svet Občine Zagorje ob
Savi na 4. seji dne 29. 3. 2007 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03, in Uradni list RS, št. 64/04)
se spremeni 17. člen tako, da se glasi:
»Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni
obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna
točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem
primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan oziroma član sveta na to opozori in člana sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.
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Ustno vprašanje oziroma pobudo mora član občinskega
sveta prijaviti županu najkasneje dan pred začetkom seje,
na kateri se obravnavajo vprašanja članov občinskega sveta, do 12. ure. Prijava vsebuje vprašanje v skladu s tretjim
odstavkom tega člena.
Vprašanja v zvezi z dogodki, ki so se zgodili po roku
iz prejšnjega odstavka, lahko član občinskega sveta pisno
prijavi najkasneje do pričetka točke, v okviru katere se
obravnavajo vprašanja članov občinskega sveta.
Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot
3 minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.
Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je naslovljeno.
Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji
obvezno prisotna župan in direktor občinske uprave. Če sta
župan ali direktor občinske uprave zadržana, določita, kdo ju
bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.
Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so
bili oddani do začetka seje občinskega sveta. Če zahteva
odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije
oziroma proučitev, lahko župan ali direktor občinske uprave
odgovorita na naslednji seji.
Župan ali direktor občinske uprave lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno morata
odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem
članom sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji
redni seji.«.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 58. člena tako, da se glasi:
»Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Število članov in sestavo komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja določi s sklepom
občinski svet izmed članov občinskega sveta na prvi seji
občinskega sveta po vsakokratnih lokalnih volitvah.«.
3. člen
Spremeni se 60. člen tako, da se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena
s statutom občine, so naslednji odbori in komisije:
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za okolje in prostor,
– odbor za šolstvo in kulturo,
– odbor za šport,
– odbor za zdravstvo in socialne zadeve,
– odbor za evropske zadeve in regionalno politiko,
– odbor za kmetijstvo,
– statutarno pravna komisija,
– komisija za vloge in pritožbe,
– komisija za odlikovanja.«.
4. člen
Spremeni se 63. člen tako, da se glasi:
»Odbor za šolstvo in kulturo ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju šolstva in kulture, ki so
občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje
mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za šolstvo in kulturo lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti
na svojem področju dela.«.
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5. člen
Doda se novi 63.a člen, ki se glasi:
»Odbor za šport ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz
pristojnosti občine na področju športa, ki so občinskemu svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Obravnavo je
odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega
je sklicana redna seja občinskega sveta, ter svoje mnenje,
stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu
in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim
aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave
predloga splošnega akta.
Odbor za šport lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem
področju dela.«.
6. člen
V 64. členu se spremeni prvi odstavek, ki se glasi:
»Odbor za zdravstvo in socialne zadeve ima sedem članov.«.
7. člen
Doda se novi 64.a člen, ki se glasi:
»Odbor za evropske zadeve in regionalno politiko ima
sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev
iz pristojnosti občine na področju vključevanja lokalne skupnosti v evropske in regionalne projekte, ki so občinskemu svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Obravnavo je
odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega
je sklicana redna seja občinskega sveta, ter svoje mnenje,
stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu
in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim
aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave
predloga splošnega akta.
Odbor za evropske zadeve in regionalno politiko lahko
predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz
njegove pristojnosti na svojem področju dela.«.
8. člen
V 66. členu se naziv »komisija za kmetijstvo« spremeni v
»odbor za kmetijstvo«.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/99
Zagorje ob Savi, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

1687.

Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za
leto 2007

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 16. in 107. člena Statuta Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 4. seji,
dne 29. 3. 2007 sprejel
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ODLOK
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Zagorje ob Savi 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)
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:
A

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I

SKUPAJ PRIHODKI
70+71+72+73+74

v evrih
13.205.631,35

TEKOČI PRIHODKI 70+71

9.380.634,64

70

DAVČNI PRIHODKI

8.721.573,72

700

Davki na dohodek in dobiček

7.929.761,00

703

Davki na premoženje

704

Domači davki na blago in storitve

71

NEDAVČNI PRIHODKI

659.060,92

710

Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

365.319,88

711

Takse in pristojbine

712

Denarne kazni

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

72

KAPITALSKI PRIHODKI

996.369,55

720

Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

985.519,94

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.

73

PREJETE DONACIJE

3.469,18

730

Prejete donacije iz domačih virov

3.469,18

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

771.156,74
20.655,98

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

1.689.453,87

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.054.019,71

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.054.019,71

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.248.207,64

431

Investicijski transf. pravnim in fiz.
osebam, ki niso pror. uporabniki

1.057.002,17

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

16.716,74

751

Prodaja kapitalskih deležev

2.600,00

V

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

2.179.060,26
638.108,77

191.205,47
–1.171.877,20

19.316,74

0,00

KAPITALSKIH DELEŽEV
441

Povečanje kapitalskih deležev

VI

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV IV - V

0,00

19.316,74

C

RAČUN FINANCIRANJA

19.821,40

VII

ZADOLŽEVANJE

667,67

50

ZADOLŽEVANJE

1.627.563,35

74.047,32

500

Domače zadolževanje

1.627.563,35

199.204,65

VIII

ODPLAČILA DOLGA

55

ODPLAČILA DOLGA

512.500,53

550

Odplačila domačega dolga

512.500,53

IX

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH I+IV+VIIII-V-VIII

X

NETO ZADOLŽEVANJE VII-VIII

1.115.062,82

2.825.157,98

XI

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

NETO FINANCIRANJE VI+VII-VIIIIX=-III

1.171.877,20

2.825.157,98

XII

II

SKUPAJ ODHODKI 40+41+42+43

14.377.508,55

Stanje sredstev na računih konec
preteklega leta

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

78.451,01

409

Sredstva, izločena v rezerve

83.458,52

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

10.849,61

2.534.440,31
603.141,64
98.317,36
1.671.071,78

4.540.840,89
34.217,99

–37.497,64

37.497,65

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 postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
–konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko odobri različnim društvom in ustanovam brez javnega razpisa finančno pomoč največ v višini
850,00 evrov.
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: požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
prihodki ožjih delov občine.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu
proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za
višino dejanskih namenskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski
prejemek v nižjem obsegu, kot je izkazan v proračunu, se
prevzema in plačuje obveznost samo do višine dejanskih
prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.
Pravice porabe na proračunski postavki »Sredstva za
usklajevanje plačnih nesorazmerij«, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna je župan ali od njega pooblaščena oseba.
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu
samostojno prerazporeja pravice porabe med konti v okviru
iste proračunske postavke, če s tem ni spremenjena pravica
porabe neposrednega proračunskega uporabnika.
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika (občinski svet, župan,
nadzorni odbor, občinska uprava, KS) o prerazporeditvah
pravic porabe med proračunskimi postavkami pri posameznem neposrednem proračunskem uporabniku v posebnem
delu proračuna odloča župan oziroma v primeru ožjih delov
občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu, vendar skupno povečanje oziroma zmanjšanje ne sme
presegati 30% obsega področja proračunske porabe.
Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu
svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec
leta z zaključnim računom.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
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 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
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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 drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami
in za 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
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu
razvojnih programov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega 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
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot
splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 20.864,63
evrov se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katera v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva
v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske
rezervacije župan poroča občinskemu svetu z zaključnim
računom.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad Občine Zagorje ob Savi je proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini
62.593,89 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke
nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.865,00 evrov
odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski
svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve,
ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana
občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter
pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planirano v proračunu, odloča župan do višine 2.500,00 evrov.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200,00 evrov odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. 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 1.252.000,00 evrov, in sicer za investicijo:
– »Adaptacija in dozidava Osnovne šole Ivana Kavčiča in
vrtca Kekec na Izlakah«.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je Občina Zagorje ob Savi, v letu 2007 ne bo
izdajala poroštev.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in
pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2007 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Zagorje ob Savi
v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2007
Zagorje ob Savi, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

ZREČE
1688.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Zreče za leto 2006

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU
in 110/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB1, 21/06 – odl. US) ter 16. člena Statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03,
85/04, 76/06) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 28. 3.
2007 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Zreče
za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Zreče za leto 2006.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
v tisočih SIT
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
1.187.158
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
701.480
70
DAVČNI PRIHODKI
569.266
700 Davki na dohodek in dobiček
360.317
703 Davki na premoženje
112.351
704 Domači davki na blago in storitve
92.772
706 Drugi davki
3.826
71
NEDAVČNI PRIHODKI
132.214
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
32.481
711 Takse in pristojbine
2.330
712 Denarne kazni
663
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
64.987
714 Drugi nedavčni prihodki
31.753
72
KAPITALSKI PRIHODKI
124.843
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
29.967
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmet. dolgoročnih sredstev
94.876
73
PREJETE DONACIJE
1.200
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.200
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
357.739
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
357.739
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
1.896
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU
za strukturno politiko
1.896
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.300.620
40
TEKOČI ODHODKI
431.561
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
76.275
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
12.891
402 Izdatki za blago in storitve
325.641
403 Plačila domačih obresti
10.558
409 Rezerve
6.196
41
TEKOČI TRANSFERI
458.631
410 Subvencije
35.687
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
254.497
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
73.275
413 Drugi tekoči domači transferi
95.172
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
392.434
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
392.434
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
17.994
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
3.000
432 Investicijski transferi prorač. uporabnikom
14.994
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
113.462

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(75)

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 (44)

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH 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

VI.

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

0

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

134.927

500 Domače zadolževanje

134.927

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

55

ODPLAČILA DOLGA

22.611

550 Odplačila domačega dolga

22.611

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

31 / 6. 4. 2007 /
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Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
proračunu Občine Zreče za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1, 21/06 – odl. US), 29. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št.
28/99, 1/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06) je Občinski svet Občine Zreče na 4. seji dne 28. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu
Občine Zreče za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 18/07) se spremeni prvi odstavek 10. člena tako,
da se glasi:
»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 29.210,48 EUR, in sicer za naslednje investicije: sanacija
samskih sob Cesta na Roglo 11A.«
2. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41000-0003/2006
Zreče, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

1.146
112.316
–113.462

3. člen
Rezervni sklad za leto 2006 izkazuje:
– prihodke
4.616
– odhodke
4.616.
4. člen
Bilance prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti Zreče,
Stranice, Gorenje, Skomarje, Resnik in Dobrovlje za leto 2006
izkazujejo (v tisočih SIT):
– prihodke
59.837
– odhodke
61.839
– račun financiranja
378
– presežek odhodkov na prihodki
2.002.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41000-0001/2007-3
Zreče, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

1690.

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), 38. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05,
88/05 – popravek, 121/05, 87/06, 127/06, 8/07) ter 16. člena
Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02,
100/03, 85/04, 76/06) je Občinski svet Občine Zreče na seji
dne 29. 3. 2007 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu
1.
Občina Zreče daje soglasje k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec
Lambrechtov dom Slovenske Konjice v višini 10,26 EUR na
efektivno uro.
2.
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Občine
Zreče znaša prispevek uporabnika za uro opravljene storitve
pomoči na domu 3,40 EUR.
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3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 12202-0004/2007
Zreče, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

1691.

Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05)
objavlja

Uradni list Republike Slovenije
določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna
Občine Žalec za leto 2006 in za iste programe kot v letu 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2006.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2007.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2006.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 4. 2007 do 31. 5. 2007.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

CENIK
daljinskega ogrevanja

Št. 403-04-0001/2006-4 20
Žalec, dne 30. marca 2007

1.
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju Geoplin d.o.o., Ljubljana se v mestu Zreče s 1. 4. 2007
spremeni cena toplotne energije.
Povprečna cena za MWh toplotne energije se zviša za
1,4472%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne energije 65,4669 €/MWh (15.688,49 SIT/MWh).
Pri fiksnem delu cene ni sprememb.
2.
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije
pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne
uporabnike (Uradni list RS, št. 43/06).
Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Št. 79/2007-02
Zreče, dne 30. marca 2007

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

ŽETALE
1693.

Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2007

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 16. člena Statuta Občine Žetale
(Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet
Občine Žetale na 5. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Žetale za leto 2007

Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l.r.

1. SPLOŠNA DOLOČBA

ŽALEC
1692.

Sklep o podaljšanju začasnega financiranja
proračuna Občine Žalec za leto 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01,
25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski
svet Občine Žalec na 1. korespondenčni seji dne 30. marca
2007 sprejel

SKLEP
o podaljšanju začasnega financiranja proračuna
Občine Žalec za leto 2007
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Žalec za leto 2007 se financiranje funkcij Občine Žalec ter njihovih nalog in drugih s predpisi

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žetale za leto 2007
(v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun
leta 2007
– v EUR

I.

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

1.546.864

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

922.991
864.849
836.382

Uradni list Republike Slovenije
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

Št.

22.080
6.387

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

58.142

29.598

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije domačih virov

4.173
1.200
1.200

731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

618.500
618.500

741 Prejeta sredstva iz drž. prorač. iz sred.
prorač. evrop. un.
II.

SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI

1.534.333
322.015
63.570

401 Prispevki delodajalcev za socialne
zadeve

10.971

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

190.196
55.192
2.086
248.538
1.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

151.803

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

21.099

413 Drugi tekoči domači transferi

74.636

414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

443 Povečanje namens. premož. v jav. skl.
in drug. osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV(IV.-V.)
C.

8.500

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE(500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA(550)

31.396

55 ODPLAČILO DOLGA

31.396

888.758

31.396

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–10.365

X.

–31.396

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)

–12.351

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

10.365

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje 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 postavk
– kontov in načrt razvojnih programov so prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Žetale.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

888.758
75.022

431 Investicijski transferi prav. in fiz. oseb.
ki niso prorač. upor.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

52.010

432 Investicijski transferi prorač.
uporabnikom

23.012

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 43. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
– prihodki od občanov za sofinanciranje investicij, prihodki
iz naslova vzdrževanja pokopališča, cest, ki se namenijo za
namene za katere se pobirajo.

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I.-II.)
B.

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

550 Odplačilo domačega dolga

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

402 Izdatki za blago in storitve

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

4.173

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)

440 Dana posojila

190

714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI

4301

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

1.700
10.310

Stran

752 Kupnina iz naslova privatizacije
V.

16.344

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
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12.531

R AČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

8.500

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

8.500

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

8.500

4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Žetale, ki je tudi odredbodajalec.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča Občinskemu svetu Občine Žetale polletno in konec leta z zaključ-

Stran

4302 /

Št.

31 / 6. 4. 2007

nim računom o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi
realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom v
skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti
obveznosti.
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve v primeru,
če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko.
Sredstva proračunske rezerva pa morajo biti vrnjena do konca
leta.
6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki
so določeni s proračunom.
Župan lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti
za 70% vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal v skladu z
dinamiko po načrtu razvojnih programov za namene, za katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v
tekočem letu.
Skupen 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.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna (župan)
lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več ko 20%,
mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega 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, oblikovan po ZJF. Proračunska rezerva za leto 2007 je oblikovana v
višini 10.432 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga,
če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži
do zakonske v višine. Občina se lahko zadolži za financiranje
gradnje oskrbe z vodo in cestne infrastrukture.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Žetale. Pogodbe
o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna
in ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance.

Uradni list Republike Slovenije
O dajanju poroštev, ki so opredeljene v Zakonu o financiranju občin, odloča občinski svet.
11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavod, katere ustanoviteljica je občina) se smejo zadolževati le s
soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žetale v letu
2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta
odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 032-0005/2007
Žetale, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

1694.

Odlok o spremembah Odloka o načinu
opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih
javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju Občine Žetale

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 UPB1, 28/06 sklep US,
49/06 ZMetd in 66/06 odl. US), 21. in 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB‑1 in 21/06 odl. US),
3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 UPB4 in
139/06 odl. US), Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
(Uradni list RS, št. 21/01 in 41/04 ZVO-1), Pravilnika o ravnanju
z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04
ZVO-1), Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni
list RS, št. 32/06), Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo (Uradni list RS, št. 84/06), Pravilnika o ravnanju
z organskimi kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št. 37/04,
41/04 ZVO-1), Pravilnika o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji
in mastmi (Uradni list RS, št. 42/04), Uredbe o oblikovanju cen
komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 45/06), 16. člena Statuta
Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/04) in
4. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Žetale (Uradni list RS, št. 31/00) je Občinski svet Občine
Žetale na 5. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o načinu opravljanja
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine
Žetale
1. člen
V 44. členu Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih

Uradni list Republike Slovenije
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale (Uradni list
RS, št. 110/05) se v prvem odstavku črta besedilo »Z globo
350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:« in
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Z globo 1.400 evrov
se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:«.
2. člen
V 44. členu odloka se črta drugi odstavek »Z globo
100.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena
kaznuje samostojni podjetnik posameznik.« in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Z globo 400 evrov se za prekršek
iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik
posameznik.«.
3. člen
V 44. členu odloka se črta tretji odstavek »Z globo 100.000
tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.« in nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi: »Z globo 400 evrov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika.«.
4. člen
V 44. členu odloka se črta četrti odstavek »Z globo
100.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena
kaznuje fizična oseba.« in nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi: »Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje fizična oseba.«.

Št.

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
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:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto
I.

4.465.298

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.981.141

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

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 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet
Občine Žužemberk na predlog župana na 4. seji dne 29. 3.
2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Žužemberk za leto 2007
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg

129.484
53.953
0
176.725
65.769
3.600

712 Globe in druge denarne kazni

7.959

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

0
99.397
300.000
175.000
0
125.000
0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

II.

2.804.416
2.620.979

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

ŽUŽEMBERK

v eurih
Proračun
leta 2007

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

73 PREJETE DONACIJE

Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto
2007

4303

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

1695.

Stran

zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2007-5
Žetale, dne 29. marca 2007
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1.184.157

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.184.157

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.779.207

40 TEKOČI ODHODKI

947.227

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

145.718

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

25.947
695.353
22.609
57.600
1.249.319
56.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

909.368

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

103.813

413 Drugi tekoči domači transferi

180.138

Stran

4304 /

Št.

31 / 6. 4. 2007

414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Uradni list Republike Slovenije
0
1.966.163
1.966.163
616.498
554.750

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 ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

61.748
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
–313.909

3. člen
(izvrševanje proračuna)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– podkonta.

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+443)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

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

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

4. člen

0

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

360.500

50 ZADOLŽEVANJE

360.500

500 Domače zadolževanje

360.500

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

53.167

55 ODPLAČILA DOLGA

53.167

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

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za
katere se pobirajo
2. prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicijske transfere prostovoljnim gasilskim društvom za nakup
opreme
3. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest.
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, glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s pisnim poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen

RAČUN FINANCIRANJA

550 Odplačila domačega dolga

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

53.167

–6.576
307.333
313.909
6.576

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
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 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 30%
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 storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
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Stran

4305

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

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 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.

Št. 410-725/2007-101
Žužemberk, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini
44.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.800 eurov župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Za potrebe, ki jih ob sprejemu proračuna za leto 2007
ni mogoče predvideti, oblikuje občina splošno proračunsko
rezervacijo v višini 13.600 eurov. O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom Zakona o
javnih financah.

1696.

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 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet
Občine Žužemberk na predlog župana na 4. seji dne 29. 3.
2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 100 eurov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Žužemberk za leto 2008
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

10. 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 450.000 eurov, in sicer za investicije, ki bodo določene s
sklepom občinskega sveta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Žužemberk, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic
10.000 eurov.

Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto
2008

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
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:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

I.

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 31.750 eurov pod
naslednjimi pogoji: da pridobijo soglasje občinskega sveta.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine
100.000 eurov pod naslednjimi pogoji: da izda soglasje občinski svet.
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v eurih
Proračun
leta 2008

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

4.251.931

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.013.499

DAVČNI PRIHODKI

2.876.955

700 Davki na dohodek in dobiček

2.709.845

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

128.311
38.799
0

Stran

4306 /

71

NEDAVČNI PRIHODKI
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710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
712 Globe in druge denarne kazni

8.198
96.000
224.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

119.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

74

0

KAPITALSKI PRIHODKI

721 Prihodki od prodaje zalog

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

1.014.432

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.014.432

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.616.764

40

TEKOČI ODHODKI

945.209

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

151.546

41

42
43

687.350
20.326

409 Rezerve

59.000

410 Subvencije

1.261.497
43.200

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

926.506

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

104.722

413 Drugi tekoči domači transferi

187.069

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.630.730

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.630.730

INVESTICIJSKI TRANSFERI

779.328

431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

643.780

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

135.548

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)

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

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

VI.

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

418.000

50

ZADOLŽEVANJE

418.000

500 Domače zadolževanje

418.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

53.167

55

ODPLAČILA DOLGA

53.167

550 Odplačila domačega dolga

53.167

26.987

403 Plačila domačih obresti
TEKOČI TRANSFERI

0

105.000
0

402 Izdatki za blago in storitve

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

PREJETE DONACIJE

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

75

28.646
3.700

714 Drugi nedavčni prihodki

73

136.544

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72
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IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

364.833

XI.

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

364.833

0

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA

0

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 ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

– 364.833
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
0

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– podkonta.
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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 od občanov, ki se namenijo za namene, za
katere se pobirajo
2. prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicijske
transfere prostovoljnim gasilskim društvom za nakup opreme
3. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo
za vzdrževanje gozdnih cest.
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, glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s pisnim poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
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 2009 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 30% 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
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
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
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 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 skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
45.000 eurov.
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Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 9.000 eurov župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Za potrebe, ki jih ob sprejemu proračuna za leto 2008
ni mogoče predvideti, oblikuje občina splošno proračunsko
rezervacijo v višini 14.000 eurov. O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom Zakona o
javnih financah.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 100 eurov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. 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 2008 lahko zadolži do
višine 450.000 eurov, in sicer za naslednje investicije: ki bodo
določene s sklepom občinskega sveta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Žužemberk, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic
10.000 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 32.050 eurov pod
naslednjimi pogoji: da pridobijo soglasje občinskega sveta.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine
100.000 eurov pod naslednjimi pogoji: da izda soglasje občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja v letu 2009, če bo
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitve začasnega
financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-726/2007-101
Žužemberk, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
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VLADA
1697.

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja

Na podlagi tretjega in petega odstavka 17. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne
28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič
spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o
standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih
direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12.
1991, str. 48), določa ukrepe in postopke za preprečevanje ali
zmanjševanje onesnaženosti zraka iz naprav, ukrepe v zvezi z
varovanjem zdravja ljudi v okolici naprav, ki kot nepremični viri
onesnaževanja zaradi svojega obratovanja povzročajo onesnaževanje zunanjega zraka, ter ukrepe v zvezi z zagotavljanjem
varstva ljudi in okolja pred škodljivim učinki onesnaževanja
zunanjega zraka zaradi emisije snovi v zrak iz teh naprav:
1. zahteve za obratovanje naprave;
2. pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za
obratovanje naprave;
3. zahteve v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem
škodljivih vplivov na zdravje ljudi, ki prebivajo ali se zadržujejo
na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka;
4. ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka na območju
vrednotenja obremenitve zunanjega zraka;
5. mejne vrednosti emisije snovi v zrak;
6. zahteve v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije snovi v
zrak in v zvezi z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik;
7. vrednotenje emisije snovi v zrak;
8. ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi
v zrak;
9. pogoje za prilagoditev obstoječih naprav, ki povzročajo
emisijo snovi v zrak, in
10. prilagoditev obstoječih naprav določbam te uredbe.
2. člen
(pojmi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. onesnaževanje zunanjega zraka je vnos snovi ali energije posredno ali neposredno v zrak, ki ga povzroči človek in
katerega škodljivi učinki so take narave, da ogrožajo zdravje
ljudi, poškodujejo žive naravne vire in ekosisteme in materialna
sredstva in poslabšajo ali motijo druge rabe okolja;
2. nepremični vir onesnaževanja (v nadaljnjem besedilu:
naprava) je nepremična tehnološka enota, za katero je določeno, da lahko povzroča onesnaževanje zunanjega zraka, ker
v njej poteka eden ali več določenih tehnoloških procesov in
na istem kraju drugi z njimi neposredno tehnološko povezani
procesi, ki lahko povzročajo emisijo snovi v zrak.
Za napravo se štejejo tudi objekti za vzrejo živali, ki so
vključeni v proizvodno enoto posameznega kmetijskega gospodarstva, in območja za:
– pridobivanje mineralnih surovin,
– obdelavo, predelavo, pretovarjanje ali skladiščenje mineralnih surovin ali njim podobnih materialov,

Uradni list Republike Slovenije
– predelavo ali obdelavo pred odstranjevanjem trdnih
odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
vključno z vsemi stavbami, gradbenimi inženirskimi objekti in
stroji, ki so na območju namenjenimi izkopavanju, obdelavi,
predelavi, pretovarjanju ali skladiščenju, pri čemer se emisija
snovi v zrak iz motorjev z notranjim zgorevanjem, ki so namenjeni za pogon teh strojev, ne šteje za emisijo snovi iz naprave,
če se v njih uporablja gorivo, ki je na trgu dosegljivo končnim
uporabnikom.
V zvezi z vrednotenjem emisije snovi se za eno napravo
šteje tudi več naprav skupaj, kadar so priključene na skupno
napravo za čiščenje odpadnih plinov, pri čemer se vrednoti
emisija snovi v zrak na izpustu naprave za čiščenje odpadnih
plinov;
3. obstoječa naprava je naprava, ki je bila zgrajena ali je
obratovala na dan uveljavitve te uredbe, in naprava, za katero
je bilo pred uveljavitvijo te uredbe pridobljeno okoljevarstveno
soglasje ali gradbeno dovoljenje;
4. obstoječe območje za pridobivanje mineralnih surovin
in obstoječe območje za obdelavo, predelavo, pretovarjanje ali
skladiščenje mineralnih surovin, ki se šteje za napravo po tej
uredbi, je območje, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo rudarjenje, obratovalo na dan uveljavitve te uredbe, in območje, za
katerega je bilo pred uveljavitvijo te uredbe pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali gradbeno dovoljenje ali izdano dovoljenje
za obratovanje v skladu s predpisi, ki urejajo rudarjenje;
5. večja sprememba naprave je vsak poseg v napravo, ki
spremeni glavne tehnične značilnosti ali zmogljivost naprave in
ima za posledico spremembo proizvodne zmogljivosti naprave
za več kot 25 odstotkov vrednosti, za katero je za naprave s to
uredbo določen spodnji prag zmogljivosti, pri katerem je treba
za obratovanje naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, ali
več kot 25 odstotkov zmogljivosti naprave pred spremembo, če
s to uredbo za napravo ni določen spodnji prag zmogljivosti,
pri katerem je treba za obratovanje naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
Če se zaradi posegov v napravo uvajajo v obratovanje
naprave spremembe postopoma, se šteje za večjo spremembo
naprave sprememba, pri kateri dosežejo učinki vseh sprememb
vrednosti iz prejšnjega odstavka;
6. naprava za čiščenje odpadnih plinov je naprava za
obdelavo odpadnih plinov, ki zmanjšuje ali odpravlja njihovo
onesnaženost;
7. odpadni plini so plini, ki se izpuščajo iz naprave in so
onesnaženi s snovmi v trdnem, tekočem ali plinastem stanju.
Prostorninski pretok odpadnih plinov je izražen v kubičnih metrih na uro (m3/h) pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3
kPa ter po korekciji zaradi vsebnosti vodnih hlapov v dimnih
plinih (v nadaljnjem besedilu: pri normnih pogojih);
8. upravljavec naprave je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki ima v posesti napravo. Za upravljavca
naprave se šteje tudi oseba, ki vloži zahtevo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave pod pogoji
iz te uredbe;
9. proizvodna zmogljivost naprave je največja zmogljivost naprave, ki jo opredeli proizvajalec naprave in jo zapiše
v tehnično dokumentacijo, namenjeno uporabnikom naprave.
Proizvodna zmogljivost naprave se izraža v količini proizvoda,
ki nastane v 24 urah obratovanja naprave ali v 1 uri obratovanja, če naprava ne more obratovati neprekinjeno 24 ur, ali kot
drug parameter zmogljivosti naprave, kakor je vhodna toplotna
moč ali površina območja za izkoriščanje mineralnih surovin, s
katerim je določen s to uredbo spodnji prag zmogljivosti naprav,
pri katerem je treba pridobiti za gradnjo ali obratovanje naprave
okoljevarstveno dovoljenje;
10. kakovost zunanjega zraka je koncentracija snovi v
zunanjem zraku, ki je nastala zaradi emisije snovi v zrak in se
izraža kot koncentracija snovi, ki je izračunana iz mase snovi
v prostornini zunanjega zraka pri 293,15 K in 101,3 kPa, ali
kot masna usedlina snovi, ki se v predpisanem času usede na
enoto površine;

Uradni list Republike Slovenije
11. ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka (v nadaljnjem
besedilu: ocenjevanje kakovosti) je ocenjevanje kakovosti zraka v skladu s predpisom, ki ureja ohranjanje in izboljšanje
kakovosti zunanjega zraka;
12. obstoječa obremenitev zunanjega zraka (v nadaljnjem
besedilu: obstoječa obremenitev) je onesnaženost zunanjega
zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka
brez vpliva emisije snovi v zrak iz naprave;
13. dodatna obremenitev zunanjega zraka (v nadaljnjem
besedilu: dodatna obremenitev) je onesnaženost zunanjega
zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka,
ki je posledica samo emisije snovi v zrak iz naprave;
14. celotna obremenitev zunanjega zraka (v nadaljnjem
besedilu: celotna obremenitev) je obremenitev zunanjega zraka, izračunana kot vsota obstoječe in dodatne obremenitve;
15. območje vrednotenja obremenitve zunanjega zraka (v
nadaljnjem besedilu: območje vrednotenja) je območje v okolici
naprave, opredeljeno z zunanjo mejo in s prostorsko opredeljenimi merilnimi mesti, na katerih se ugotavlja celotna obremenitev. Na območju vrednotenja so določena tudi merilna mesta,
na katerih se ugotavljajo vrednosti dodatne obremenitve;
16. urna koncentracija je povprečna vrednost vseh koncentracij posamezne snovi v zunanjem zraku, izmerjenih v
časovnem intervalu ene ure od polne do polne ure;
17. dnevna koncentracija je povprečna vrednost vseh
urnih koncentracij posamezne snovi v zunanjem zraku, izmerjenih v enem dnevu, določena v skladu s predpisi, ki urejajo
onesnaževala v zunanjem zraku;
18. 24-urna koncentracija je povprečna vrednost urnih
koncentracij posamezne snovi v zunanjem zraku v 24 urah,
določena v skladu s predpisi, ki urejajo onesnaževala v zunanjem zraku;
19. letna koncentracija je povprečna vrednost vseh urnih
koncentracij posamezne snovi v zunanjem zraku, določena v
posameznem letu v skladu s predpisi, ki urejajo onesnaževala
v zunanjem zraku;
20. mejna letna koncentracija onesnaževala v zunanjem
zraku je koncentracija, določena v skladu s predpisom, ki ureja
žveplove okside, dušikove okside, delce in svinec v zunanjem
zraku, in v skladu s predpisom, ki ureja benzen in ogljikov monoksid v zunanjem zraku;
21. ciljna letna vrednost onesnaževala v zunanjem zraku
je ciljna vrednost, določena v skladu s predpisom, ki ureja
arzen, kadmij, živo srebro, nikelj in policiklične aromatske ogljikovodike v zunanjem zraku;
22. emisija snovi je izpuščanje ali oddajanje snovi iz posamezne naprave v zrak in se izraža kot:
– koncentracija snovi v odpadnih plinih,
– masni pretok snovi v odpadnih plinih,
– količina vlaken v odpadnih plinih,
– emisijski delež,
– emisijski faktor ali
– število enot vonja zaradi emisije snovi, ki povzroča
vonjave;
23. koncentracija snovi v odpadnih plinih (v nadaljnjem
besedilu: koncentracija snovi) je masa izpuščenih snovi na
enoto prostornine odpadnih plinov pri normnih pogojih, to je pri
273,15 K in 101,3 kPa, ter po odbitku vlage, izražene kot vsebnost pare v odpadnih plinih, razen če ni s to uredbo določeno,
da gre za maso izpuščenih snovi na enoto prostornine mokrih
odpadnih plinov;
24. masni pretok snovi je masa posamezne snovi ali
vsote skupine snovi, ki so izpuščene z odpadnimi plini v eni uri
iz vseh izpustov naprave ali iz posameznega izpusta naprave,
če je to posebej navedeno;
25. največji masni pretok iz naprave je masni pretok snovi, ki je kot vsota masnih pretokov snovi iz vseh izpustov naprave in masnega pretoka snovi razpršene emisije izračunan
ali ocenjen iz podatkov o emisiji snovi za obdobje, v katerem
naprava obratuje pri proizvodni zmogljivosti in povzroča največje onesnaževanje zunanjega zraka;
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26. količina vlaken v odpadnih plinih (v nadaljnjem besedilu: količina vlaken) je število vlaken, izpuščenih z odpadnimi
plini na časovno enoto pri polni zmogljivosti naprave, pri čemer
je število vlaken v odpadnih plinih izračunano pri normnih
pogojih, to je pri 273,15 K in 101,3 kPa, ter po odbitku vlage,
izražene kot vsebnost pare v odpadnih plinih;
27. emisijski faktor je razmerje med maso posamezne
snovi ali skupino snovi, izpuščenih z odpadnimi plini, in:
– maso ali energetsko vrednostjo posameznega goriva,
– maso surovine, ki se obdeluje v napravi,
– maso reducenta ali drugih dodatkov k zgorevalnemu
procesu ali
– maso, prostornino, površino ali število narejenih ali obdelanih izdelkov ali surovine,
pri čemer se za maso izpuščenih snovi upošteva masa v
vseh odpadnih plinih, izpuščenih iz naprave v enem dnevu,
pri obratovanju naprave, ki je glede na onesnaževanje zraka
najmanj ugodno;
28. število enot vonja zaradi emisije snovi, ki povzročajo
vonjave, (v nadaljnjem besedilu: število enot vonja) je vsebnost
snovi na enoto prostornine mokrih odpadnih plinov pri standardnih pogojih, to je pri 293,15 K in 101,3 kPa, ki je izmerjena
olfaktometrično in se izraža v številu enot vonja, ki je enako
faktorju redčenja odpadnih plinov z običajnim zunanjim zrakom
do praga vonja;
29. emisijski delež je razmerje med maso snovi, izpuščene z odpadnimi plini, in maso te snovi ali njenega predhodnika
v porabljenem gorivu ali surovini, pri čemer je emisijski delež
izražen v odstotkih;
30. stopnja zmanjšanja emisije snovi je razmerje med
maso snovi, izpuščene z odpadnimi plini, in maso te snovi v
neobdelanih odpadnih plinih, pri čemer je stopnja zmanjšanja
emisije snovi izražena v odstotkih. Učinek čiščenja odpadnih
plinov v napravi za čiščenje odpadnih plinov, kakor je na primer
obdelava odpadnih plinov v napravah za razžveplanje odpadnih plinov ali v napravah za zmanjšanje emisije vonjav, se
šteje za stopnjo zmanjšanja emisije snovi;
31. mejna vrednost emisije snovi je vrednost, na podlagi
katere se določa čezmerna obremenitev pri oddajanju snovi v
zrak iz naprave in se izraža kot:
– mejna koncentracija snovi, mejna količina vlaken ali
mejno število enot vonja, pri čemer se mejne vrednosti emisije
snovi izražajo kot polurna povprečna vrednost ali dnevna povprečna vrednost,
– mejni masni pretok snovi, pri čemer se mejna vrednost
emisije snovi izraža kot masni pretok snovi v eni uri obratovanja
naprave,
– mejni emisijski faktor, pri čemer se mejna vrednost emisije snovi izraža kot dnevna povprečna vrednost emisijskega
faktorja,
– mejni emisijski delež, pri čemer se mejna vrednost emisije snovi izraža kot dnevna povprečna vrednost emisijskega
deleža,
– mejna stopnja zmanjšanja emisije snovi, pri čemer se
mejna vrednost emisije snovi izraža kot dnevna povprečna
vrednost stopnje zmanjšanja emisije snovi;
32. celotni prah so vsi delci v odpadnih plinih ne glede na
njihovo kemično sestavo in velikost;
33. prve meritve so meritve emisije snovi, ki se izvedejo
pri prvem zagonu nove naprave ali pri zagonu naprave po
rekonstrukciji ali pri prvem zagonu nove ali rekonstruirane
čistilne naprave;
34. trajne meritve so meritve emisije snovi, ki se opravljajo
s kontinuirnimi merilniki ali z merjenjem trenutnih koncentracij
v določenih časovnih presledkih;
35. občasne meritve so meritve emisije snovi v okviru
obratovalnega monitoringa emisije snovi, ki se izvajajo med
uporabo ali obratovanjem naprave v predpisanih časovnih presledkih;
36. obratovalni monitoring emisije snovi je v skladu s
predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, vzorčenje
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odpadnih plinov po vnaprej določenem programu, merjenje in
vrednotenje parametrov odpadnih plinov med uporabo ali obratovanjem naprave ter ocenjevanje dodatne in z njo povezane
celotne obremenitve na območju vrednotenja, če je za napravo
tako ocenjevanje določeno v okoljevarstvenem dovoljenju;
37. gorivo, ki je na trgu dosegljivo končnim uporabnikom, je:
– tekoče gorivo v skladu s predpisom, ki ureja kakovost
tekočih goriv,
– utekočinjeni naftni plin in zemeljski plin ter drugo plinasto gorivo, če je dosegljivo na trgu končnim uporabnikom v
skladu s predpisi, ki urejajo dajanje na trg plinastih goriv, in
– trdno gorivo iz naravnega lesa in trdno gorivo, izdelano
iz biomase, premoga ali gorljivih odpadkov, če je dosegljivo
na trgu uporabnikom v skladu s predpisom, ki ureja kakovost
trdnih goriv;
38. poselitveno območje je območje mestne občine z več
kakor 100.000 prebivalci;
39. dnevno povprečje pretoka motornih vozil je pretok vozil, ki se izračuna iz letnih podatkov o prometu cestnih motornih
vozil in se izraža v enotah osebnih vozil na dan (v nadaljnjem
besedilu: EOV/dan);
40. odvodnik je del naprave, namenjen nadzorovanemu
izpuščanju odpadnih plinov iz naprave v zrak;
41. razpršena emisija snovi v zrak je emisija snovi, ki ne
nastane zaradi izpuščanja odpadnih plinov iz naprave skozi
odvodnik;
42. varovana območja v skladu s predpisi s področja
ohranjanja narave so zavarovana območja, območja Natura
2000 in potencialna območja Natura 2000, naravne vrednote
in ekološko pomembna območja v skladu s predpisi, ki urejajo
ohranjanje narave;
43. ekosistem so habitatni tipi in habitati rastlinskih in
živalskih vrst na varovanih območjih v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave;
44. najboljše referenčne razpoložljive tehnike so tehnike
iz Referenčnih dokumentov o najboljših razpoložljivih tehnikah,
ki jih za posamezno vrsto naprav izdaja Evropska komisija v
skladu z drugim odstavkom 16. člena Direktive Sveta 96/61/ES
z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL L št. 257 z dne 10. 10.
1996, str. 26), zadnjič spremenjene z Uredbo Evropskega
parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006
o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter
spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L št. 33
z dne 4. 2. 2006, str. 1).
3. člen
(opredelitev naprave in uporaba določb te uredbe)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za emisijo snovi iz
naprav, določenih v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, in
drugih naprav, če zaradi njihovega obratovanja nastaja onesnaženost zunanjega zraka zaradi emisije snovi iz priloge 2, ki
je sestavni del te uredbe.
(2) Podrobneje so naprave iz prejšnjega odstavka opredeljene v preglednici iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe,
pri čemer se za emisijo snovi iz naprave šteje emisija snovi
zaradi poteka tehnoloških procesov, ki so značilni za posamezno skupino naprav, v katero se razvršča naprava, in emisija
snovi iz drugih procesov, ki potekajo na območju naprave in so
s procesom naprave tehnološko neposredno povezani.
(3) V zvezi z emisijo snovi se v skladu s to uredbo šteje za
eno napravo več naprav, ki se razvrščajo v isto skupino naprav
iz preglednice priloge 4 te uredbe, če:
– naprave upravlja isti upravljavec naprave,
– naprave obratujejo zaradi istega namena,
– so naprave na istem funkcionalno zaokroženem območju in uporabljajo isto infrastrukturo za prevoz blaga, dobavo
elektrike in drugih energentov ali oskrbo z vodo,
– je za to skupino naprav v preglednici iz priloge 4 te
uredbe določen spodnji prag zmogljivosti, pri katerem je treba
za obratovanje naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
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(4) Če na istem funkcionalno zaokroženem območju obratuje več naprav, ki se v skladu z določbami prejšnjega odstavka
ne štejejo za eno napravo, je treba k emisiji snovi iz posamezne
naprave prišteti emisijo snovi iz vseh drugih procesov, ki potekajo na tem območju, če so s procesom posamezne naprave
tehnološko neposredno povezani.
(5) Če za posamezno skupino naprav iz preglednice priloge 4 te uredbe poseben predpis ureja mejne vrednosti emisije
snovi, vrednotenje emisije snovi, prepovedi, omejitve ali ukrepe
preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi ali zadeve v zvezi z okoljevarstvenim dovoljenjem ter prilagoditvijo obstoječih
naprav, se v zvezi s temi zadevami določbe te uredbe ne
uporabljajo.
(6) Za emisijo snovi iz posamezne vrste naprav iz preglednice priloge 4 te uredbe, za katero poseben predpis iz
prejšnjega odstavka ne določa mejnih vrednosti emisije snovi,
velja mejna vrednost emisije snovi, določena s to uredbo, za
posamezne zadeve v zvezi z vrednotenjem emisije snovi, prepovedmi, omejitvami in ukrepi preprečevanja in zmanjševanja
emisije snovi ali zadeve v zvezi z okoljevarstvenim dovoljenjem
ter prilagoditvijo obstoječih naprav, ki niso urejena v predpisu iz
prejšnjega odstavka, pa določbe te uredbe.
4. člen
(izjeme)
(1) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za emisijo snovi,
ki nastaja pri:
1. uporabi malih kurilnih naprav, opredeljenih v predpisu, ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih
naprav;
2. uporabi goriv v motorjih z notranjim zgorevanjem, če
gre za tekoča ali plinasta goriva, ki so na trgu dosegljiva končnim uporabnikom, in ne gre za motorje iz predpisa, ki ureja
emisijo snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno
toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z
notranjim zgorevanjem;
3. gorenju biomase na prostem;
4. aerobni razgradnji biološko razgradljivih snovi na prostem razen v napravah za proizvodnjo komposta ali v drugih
napravah za biološko obdelavo odpadkov;
5. anaerobni razgradnji biološko razgradljivih snovi na
prostem in na odlagališčih odpadkov v skladu s predpisom, ki
ureja odlaganje odpadkov;
6. gradbenih delih na prostem razen, če gre za emisijo
snovi, ki nastaja na območju za pridobivanje mineralnih surovin, območju za obdelavo, predelavo ali skladiščenje mineralnih
surovin ali območju za predelavo ali odstranjevanje odpadkov v
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, in
7. obratovanju naprav, ki so namenjene obrambi države.
(2) Ta uredba se ne uporablja za mejne vrednosti vonjav,
vrednotenje vonjav in prepovedi, omejitve in ukrepe v zvezi
s preprečevanjem in zmanjševanjem vonjav, ki jih povzroča
emisija snovi.
(3) Ta uredba se ne uporablja za izpuščanje radioaktivnih
snovi v zrak, ki nastaja pri emisiji snovi v zrak iz naprav.
II. OBRATOVANJE NAPRAVE
5. člen
(izpolnjevanje zahtev pri obratovanju naprave)
(1) Upravljavec naprave mora zagotoviti, da naprava
obratuje v skladu z zahtevami te uredbe.
(2) Naprava obratuje v skladu z zahtevami te uredbe, če
so pri njenem obratovanju izpolnjeni naslednji pogoji:
1. obratovanje naprave ne vpliva škodljivo na zdravje ljudi, ki prebivajo ali se zadržujejo v okolici naprave, pri čemer se
šteje, da naprava vpliva škodljivo na zdravje ljudi, če:
– višina odvodnika odpadnih plinov ni v skladu z zahtevami iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, ali
– njena emisija snovi skupaj z emisijo snovi iz drugih naprav povzroča preseganje mejnih in ciljnih vrednosti kakovosti
zunanjega zraka na območju vrednotenja, določenega za to
napravo;
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2. obratovanje naprave zagotavlja varstvo ljudi in okolja pred škodljivim učinki onesnaževanja zraka zaradi emisije
snovi, pri čemer se šteje, da naprava izpolnjuje te zahteve, če
ne povzroča čezmerne obremenitve okolja zaradi preseganja
mejnih vrednosti emisije snovi, določenih s to uredbo ali s posebnimi predpisi iz petega odstavka 3. člena te uredbe;
3. obratovanje naprave je v zvezi s prepovedmi, omejitvami in ukrepi preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi v
skladu z zahtevami te uredbe in zahtevami posebnih predpisov
iz petega odstavka 3. člena te uredbe, če se ti predpisi nanašajo na napravo;
4. za obratovanje naprave je pridobljeno okoljevarstveno
dovoljenje, če je njegova pridobitev za obratovanje naprave s
to uredbo predpisana, in
5. zagotovljeno je izvajanje obratovalnega monitoringa
emisije snovi v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in
obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja, ali v skladu s programom obratovalnega
monitoringa emisije snovi, ki je določen z okoljevarstvenim
dovoljenjem, če je pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za
obratovanje naprave s to uredbo predpisana.
III. PRIDOBITEV OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA
6. člen
(okoljevarstveno dovoljenje)
(1) Za obratovanje naprave, za katero je iz projektne
ali tehnične dokumentacije razvidno, da bo na istem kraju
obratovala vključno s poskusnim obratovanjem več kakor 12
mesecev, je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, če se
naprava uvršča med naprave iz:
– 1. stolpca preglednice priloge 4 te uredbe,
– 1. in 2. stolpca preglednice priloge 4 te uredbe ali
– 2. stolpca preglednice priloge 4 te uredbe, če je za njo
ali za napravo, katere sestavni del je naprava iz 2. stolpca
preglednice priloge 4 te uredbe, treba pridobiti okoljevarstveno
soglasje v skladu s predpisom, ki ureja vrste posegov v okolje,
za katere je potrebna presoja vplivov na okolje.
(2) Okoljevarstveno dovoljenje je treba pridobiti tudi za
obratovanje vseh naprav, ki se uvrščajo med naprave iz skupine 8 iz preglednice priloge 4 te uredbe, razen če na istem
kraju obratujejo manj kakor 12 mesecev po njihovi postavitvi.
Za naprave, ki se uvrščajo med naprave iz skupin 2.9, 2.10 v
stolpcu 2, 7.4, 7.5, 7.21, 7.24, 9.1, od 9.3 do 9.8 in od 9.11 do
9.33 iz preglednice v prilogi 4 te uredbe, je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, če naprave obratujejo zaradi izvajanja
gospodarske dejavnosti ali jih upravlja oseba, ki opravlja s temi
napravami gospodarsko dejavnost, ali če te naprave obratujejo
zaradi obratovanja ali v okviru obratovanja drugih naprav, ki
obratujejo zaradi izvajanja gospodarske dejavnosti.
(3) Če je v preglednici priloge 4 te uredbe za posamezno
skupino naprav določen spodnji prag zmogljivosti naprave,
pri katerem je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, se
za zmogljivost naprave upošteva proizvodna zmogljivost naprave.
(4) Okoljevarstveno dovoljenje je treba pridobiti tudi za
obratovanje več istovrstnih naprav, ki jih upravlja isti upravljavec naprave in so glede na kraj in glede na obratovanje med
seboj povezane, na primer z uporabo istih objektov prometne
ali energetske infrastrukture, če vsota njihovih proizvodnih
zmogljivosti dosega ali presega spodnji prag zmogljivost naprave, določen v preglednici priloge 4 te uredbe, in so izpolnjeni
naslednji pogoji:
– naprave so na istem kraju,
– naprave so priključene na skupno prometno, energetsko ali drugo infrastrukturo in
– naprave so tehnološko med seboj primerljive.
(5) Pod pogoji iz prvega odstavka tega člena je treba
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za vsako večjo spremembo naprave iz prvega, drugega in četrtega odstavka tega
člena.
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(6) Pri podaljšanju okoljevarstvenega dovoljenja naprav iz
prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena se uporabljajo
določbe te uredbe, ki veljajo za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja, razen za zadeve, ki so s to uredbo v zvezi s podaljšanjem okoljevarstvenega dovoljenja posebej urejene.
(7) V okoljevarstveno dovoljenje je treba vključiti:
1. vse dele naprave ali stopnje procesa, ki so potrebni za
obratovanje ali potekajo med obratovanjem naprave;
2. vse pomožne naprave, ki so povezane z deli naprave,
ali s procesom, ki poteka v napravi, če so glede na kraj umestitve ali svoje obratovanje pomembne za
– nastanek škodljivih vplivov na okolje,
– varstvo pred škodljivim vplivom na okolje ali
– nastanek drugih tveganj ali pomembnih motenj v obratovanju naprave.
(8) Za napravo, s katero so povezane pomožne naprave
ali jo sestavlja več delov, za katere je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po merilih iz preglednice priloge 4 te uredbe,
je treba pridobiti eno okoljevarstveno dovoljenje.
(9) Okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti za
obratovanje naprave, katere namen je raziskava, razvoj ali
preskušanje novih surovin, goriv, proizvodov ali procesov v obsegu, ki je značilen za laboratorijsko ali poskusno obratovanje
naprave, pri čemer se za tako obratovanje šteje obratovanje
naprave, ki traja največ tri leta in zagotavlja zadostno količino
proizvodov, da jih preskusijo tretje osebe pred sprejemom
odločitve o dajanju proizvodov v promet ali njihovo nadaljnje
preskušanje ali razvoj.
7. člen
(vsebina okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega člena izda
ministrstvo, pristojno za okolje, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) upravljavcu naprave, če je iz vloge in dokumentacije,
priložene k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja,
razvidno, da bodo pri obratovanju naprave izpolnjene zahteve
iz 5. člena te uredbe.
(2) V okoljevarstvenem dovoljenju ministrstvo določi:
1. vrsto naprave, za katero velja dovoljenje;
2. lokacijo naprave, lokacije odvodnikov odpadnih plinov
in njihove višine ter z odvodniki povezana merilna mesta;
3. proizvodno zmogljivost naprave in vrsto tehnološkega
procesa, zaradi katerega naprava povzroča emisijo snovi;
4. vrsto goriva in parametre njegove kakovosti, če gre za
napravo, v kateri se pridobiva toplota ali soproizvajata elektrika
in toplota;
5. vrsto mineralnih surovin, polizdelkov ali izdelkov, ki se
v napravi predelujejo ali obdelujejo;
6. mejni masni pretok ali mejno koncentracijo, če največji
masni pretok presega mejni masni pretok, razen, če je za posamezno napravo s posebnim predpisom, ki ureja emisijo snovi
iz teh naprav, določeno, da je treba določiti mejni masni pretok
in mejno koncentracijo;
7. največje masne pretoke snovi iz naprave;
8. snovi, ki so vključene v seznam meritev prvih meritev
in obratovalnega monitoringa emisije snovi;
9. program prvih meritev in program obratovalnega monitoringa emisije snovi;
10. pogoje za obratovanje naprav za čiščenje odpadnih
plinov in druge pogoje obratovanja naprave, povezane s preprečevanjem in zmanjševanjem emisije snovi;
11. pogoje v zvezi s poslovnikom in vodenjem obratovalnega dnevnika naprave za čiščenje odpadnih plinov;
12. ukrepe v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem
emisije snovi, zlasti razpršene emisije snovi iz naprave;
13. čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, pogoje v
zvezi z njegovim podaljšanjem in druge pogoje v zvezi z obratovanjem naprave, ki imajo vpliv na okolje zaradi emisije snovi.
(3) V zvezi z onesnaževanjem zunanjega zraka zaradi
emisije snovi iz naprave se v okoljevarstvenem dovoljenju
določi tudi:
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1. območje vrednotenja in merilna mesta na tem območju,
na katerih je treba ocenjevati obstoječo, dodatno in celotno
obremenitev,
2. vrednosti obstoječe obremenitve in največje dodatne in
z njo povezane celotne obremenitve na območju vrednotenja,
3. za vsak odvodnik naprave posebej največje letne prostorninske pretoke odpadnih plinov in največje masne pretoke
snovi, ki zagotavljajo, da največja dodatna in z njo povezana
celotna obremenitev na območju vrednotenja ni presežena, če
gre za napravo, za katero je treba izdelovati analizo obremenitev na območju vrednotenja, in
4. program ocenjevanja dodatne in z njo povezane celotne obremenitve, ki ga mora upravljavec naprave v skladu z
18. členom te uredbe izvajati na območju vrednotenja.
(4) Če pri zagonu ali zaustavitvi naprave ni mogoče preprečiti prekoračitve 2-kratnika mejne vrednosti emisije snovi,
je treba v okoljevarstvenem dovoljenju določiti postopke, pri
katerih:
– je treba napravo za čiščenje odpadnih plinov iz varnostnih razlogov zaobiti (nevarnost vžiga, zamašitve ali korozije),
– naprava za čiščenje odpadnih plinov lahko obratuje,
čeprav zaradi premajhnega pretoka odpadnih plinov ni popolnoma učinkovita, ali
– zajemanje in čiščenje odpadnih plinov med polnjenjem
ali praznjenjem vhodnih surovin pri nekontinuiranih proizvodnih
procesih ni izvedljivo ali pa ne dovolj učinkovito.
(5) Če se v napravi iz točke 3.15, 4.1j, 4.1k, 4.10, 5.1,
5.2, 10.8 in 10.9 iz preglednice priloge 4 te uredbe uporabljajo
hlapna organska topila ali halogenirana hlapna organska topila
in je treba za obratovanje take naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s to uredbo ali v skladu s predpisom, ki
ureja mejne vrednosti emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz
naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, ali v skladu s
predpisom, ki ureja mejne vrednosti emisije hlapnih organskih
spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo halogenirana
organska topila, se v okoljevarstvenem dovoljenju poleg vsebin
iz drugega in tretjega odstavka tega člena določijo za hlapne
organske spojine ali halogenirane hlapne organske spojine
tudi:
– ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije in
čiščenje odpadnih plinov in rok nadomestitve nevarnih snovi z
manj škodljivimi snovmi,
– največja letna količina nezajete in celotne emisije
snovi,
– največji masni pretok iz naprave in največje masne
pretoke iz posameznih izpustov naprave,
– največji urni prostorninski pretok odpadnih plinov pri
posameznih izpustih,
– največja letna količina nevarnih snovi v odpadnih plinih,
izračunana na podlagi največjih letnih količin nezajete in celotne emisije hlapnih organskih spojin in halogeniranh hlapnih
organskih spojin in predpisanih mejnih vrednosti,
– pogoji za obratovanje naprav za čiščenje odpadnih plinov in drugi pogoji obratovanja naprave,
– izjeme v zvezi z izvajanjem meritev organskih topil v
odpadnih plinih in
– rok nadomestitve nevarnih snovi z manj škodljivimi
snovmi in varnostni ukrepi v zvezi z ravnanjem z nevarnimi
snovmi v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti emisije
hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, in s predpisom, ki ureja mejne vrednosti
emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se
uporabljajo halogenirana organska topila.
(6) Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev naprav iz prejšnjega odstavka ministrstvo upošteva tudi navodila Evropske
komisije o priporočenih tehnologijah uporabe hlapnih organskih
spojin, ki povzročajo najmanjšo emisijo snovi, in o možnostih
nadomeščanja hlapnih organskih spojin z drugimi snovmi.
(7) V dokumentaciji, ki je priložena k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, morajo biti navedeni podatki in izračuni
za določitev vsebin iz drugega in tretjega odstavka tega člena,
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in priložena morajo biti tudi strokovna izhodišča izvajalcev
obratovalnega monitoringa emisije snovi za določitev vsebin
iz 7. in 8. točke drugega odstavka tega člena in vsebin iz prejšnjega odstavka.
(8) Vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja se zavrne, če je iz dokumentacije, priložene k vlogi, razvidno, da
upravljavec naprave ne more zagotoviti izpolnjevanja zahtev iz
1., 2. in 3. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe.
(9) Obliko in vsebino vloge za izdajo okoljevarstvenega
dovoljenja objavi ministrstvo v elektronski obliki na svojih spletnih straneh.
8. člen
(naprave, ki povzročajo onesnaževanje okolja
večjega obsega)
Če se naprava uvršča med naprave, ki povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se za njeno obratovanje
izda okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja
vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje
okolja večjega obsega, če obratovanje naprave izpolnjuje zahteve te uredbe.
III.a Zahteve v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka
9. člen
(kakovost, ocenjena na podlagi koncentracije snovi)
(1) Vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja se zavrne, če ocenjena obstoječa obremenitev ali vsota obstoječe
in dodatne obremenitve razvidno kaže, da je na katerem koli
merilnem mestu na območju vrednotenja za snov, za katero je
predpisana mejna letna koncentracija ali ciljna letna vrednost
v zunanjem zraku, ugotovljeno, da njena koncentracija v zunanjem zraku zaradi emisije iz naprave presega katerokoli mejno
koncentracijo ali ciljno vrednost, določeno v predpisu, ki ureja
koncentracijo te snovi v zunanjem zraku.
(2) Vloga za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja se
zavrne, če je iz ocenjevanja celotne obremenitve razvidno, da
so za katerokoli merilno mesto na območju vrednotenja izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena se okoljevarstveno dovoljenje izda, če iz dokumentacije,
ki je priložena k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja,
izhaja, da je za snovi, zaradi katerih je na območju vrednotenja
presežena mejna letna koncentracija ali ciljna letna vrednost
v zunanjem zraku, potekel rok, po katerem je treba te mejne
letne koncentracije ali ciljne letne vrednosti v zunanjem zraku
upoštevati, če:
1. dodatna obremenitev na nobenem merilnem mestu
na območju vrednotenja zaradi emisije teh snovi ne presega
3 odstotkov predpisane mejne letne koncentracije ali ciljne
letne vrednosti v zunanjem zraku, ali
2. je v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka, sprejet program
ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi iz drugih
naprav ali virov onesnaževanja zraka, ki vplivajo na celotno
obremenitev na območju vrednotenja, ki kaže, da za te snovi
mejne letne koncentracije oziroma ciljne letne vrednosti v zunanjem zraku ne bodo presežene najpozneje 36 mesecev po
začetku obratovanja naprave ali po podaljšanju okoljevarstvenega dovoljenja.
(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena se okoljevarstveno dovoljenje izda tudi, če je iz dokumentacije, ki je priložena k vlogi za izdajo okoljevarstvenega
dovoljenja, razvidno, da za snovi, zaradi katerih je na območju
vrednotenja presežena mejna letna koncentracija ali ciljna letna
vrednost v zunanjem zraku, še ni potekel rok, po katerem je
treba te mejne letne koncentracije ali ciljne letne vrednosti v
zunanjem zraku upoštevati, če:
1. dodatna obremenitev na katerikoli parceli na območju
vrednotenja od dne, do katerega ta rok poteče, ne prispeva več
kakor 3 odstotkov k celotni obremenitvi, ali
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2. je v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka, sprejet program
ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi iz drugih
naprav ali virov onesnaževanja zraka, ki vplivajo na celotno
obremenitev na območju vrednotenja, iz katerega je razvidno,
da za te snovi mejne letne koncentracije ali ciljne letne vrednosti v zunanjem zraku ne bodo več presežene najpozneje 36
mesecev po roku, do katerega je treba te mejne letne koncentracije ali ciljne letne vrednosti v zunanjem zraku upoštevati.
(5) Kot dokazila o izpolnjevanju zahtev iz 2. točke tretjega
odstavka tega člena in 2. točke prejšnjega odstavka mora dokumentacija, ki je priložena k vlogi za izdajo okoljevarstvenega
dovoljenja, vsebovati predlog ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi, ki bodo izvedeni pred rokom iz prejšnjega odstavka, in podatke o ukrepih preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi za druge naprave, ki z emisijo snovi vplivajo
na kakovost zunanjega zraka na območju vrednotenja, vključno
s podatki o morebitnem prenehanju obratovanja teh naprav ali
spremembi tehnološkega procesa v njih, ki bistveno vpliva na
kakovost zunanjega zraka.
10. člen
(kakovost, ocenjena na podlagi meril za varstvo ekosistemov)
(1) Vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja se zavrne, če je na katerem koli merilnem mestu na območju vrednotenja, določenega za to napravo, iz ocenjene vrednosti obstoječe
obremenitve ali vsote obstoječe in dodatne obremenitve razvidno, da je zunanji zrak na tem območju v skladu s predpisom,
ki ureja žveplove okside, dušikove okside, delce in svinec v
zunanjem zraku, čezmerno onesnažen zaradi preseganja:
1. mejne letne koncentracije za žveplove okside, določene za varstvo ekosistemov, če je območje vrednotenja ali njegov del na varovanem območju v skladu s predpisi, ki urejajo
ohranjanje narave, ali
2. mejne letne koncentracije za dušikove okside ali mejne
zimske koncentracije dušikovih oksidov za obdobje od 1. oktobra do 31. marca, ki sta določeni za varstvo ekosistemov, če je
območje vrednotenja ali njegov del na varovanem območju v
skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
(2) Vloga za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja se
zavrne, če ocenjevanje celotne obremenitve pokaže, da za katero koli merilno mesto na območju vrednotenja, določenem za
to napravo, za zunanji zrak niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega
odstavka.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena se okoljevarstveno dovoljenje izda, če je iz dokumentacije, ki je priložena k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja,
razvidno, da:
– letna koncentracija, ocenjena kot dodatna obremenitev, na nobenem merilnem mestu na območju vrednotenja ne
presega 2 µg/m3 za žveplove okside in 3 µg/m3 za dušikove
okside, ali
– je v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka, sprejet program
ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi iz drugih
naprav in drugih virov onesnaževanja zunanjega zraka, ki niso
naprave po tej uredbi in vplivajo na celotno obremenitev na
območju vrednotenja, pri čemer je iz tega programa ukrepov
izhaja, da zunanji zrak na tem območju ne bo več čezmerno
onesnažen:
– za žveplove okside najpozneje 12 mesecev po začetku obratovanja naprave ali po podaljšanju okoljevarstvenega
dovoljenja,
– za dušikove okside najpozneje 36 mesecev po začetku obratovanja naprave ali po podaljšanju okoljevarstvenega
dovoljenja.
III.b Ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka
11. člen
(ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka)
(1) Za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja mora upravljavec naprave zagotoviti ocenjevanje obstoječe in dodatne
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obremenitve in na podlagi analize obremenitve na območju
vrednotenja dokazati izpolnjevanje pogojev za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka na
območju vrednotenja iz 9. in 10. člena te uredbe.
(2) Za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja mora
upravljavec naprave zagotoviti ocenjevanje celotne in dodatne
obremenitve in na podlagi analize obremenitve na območju
vrednotenja dokazati izpolnjevanja pogojev za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka na
območju vrednotenja iz 9. in 10. člena te uredbe.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena upravljavcu naprave ni treba dokazovati izpolnjevanja
pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka na območju vrednotenja v skladu z določbami 9. in 10. člena te uredbe, če:
1. največji masni pretok posamezne snovi iz naprave ne
presega najmanjše vrednosti, določene za masni pretok te snovi v odpadnih plinih v prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe, in
2. ocenjena vrednost masnega pretoka razpršene emisije
snovi iz naprave za posamezno snov ne presega 10 odstotkov
najmanjše vrednosti masnega pretoka te snovi v odpadnih
plinih iz prejšnje alinee.
(4) Če gre za večjo spremembo naprave, je treba za
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja zagotoviti ocenjevanje
obstoječe in dodatne obremenitve in dokazati izpolnjevanje
pogojev za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka na območju vrednotenja v skladu z
določbami 9. in 10. člena te uredbe, če vsota celotne emisije
snovi, vključno z razpršeno emisijo snovi iz naprave iz spremenjenega dela naprave in iz drugih nespremenjenih delov naprave, presega vrednosti iz 1. ali 2. točke prejšnjega odstavka.
12. člen
(ocenjevanje obstoječe obremenitve zunanjega zraka)
(1) Upravljavec naprave mora zagotoviti ocenjevanje
obstoječe obremenitve za snov, ki obremenjuje zunanji zrak
zaradi emisije iz naprave in za katero je s to uredbo določena
mejna vrednost emisije, če je:
1. za to snov predpisana mejna letna koncentracija in je
najmanj na enem merilnem mestu na območju vrednotenja
obstoječa obremenitev zaradi obratovanja druge naprave ali
drugega vira onesnaževanja, ki ni naprava po tej uredbi, zaradi
te snovi večja od spodnjega ocenjevalnega praga, določenega
v skladu s predpisom, ki ureja koncentracijo te snovi v zunanjem zraku, ali
2. ta snov arzen, svinec, kadmij, nikelj ali živo srebro in
na območju, katerega radij je dvakrat večji od radija območja vrednotenja, obratuje najmanj ena naprava, pri kateri urni
povprečni masni pretok te snovi na katerem koli odvodniku,
izračunan za 8.760 ur obratovanja naprave, presega vrednosti
urnega masnega pretoka snovi, ki so za to snov glede na višino
odvodnika, določene na diagramu v prilogi 5 k tej uredbi.
(2) Pri izvedbi meritev v okviru ocenjevanja obstoječe
obremenitve je treba zagotoviti, da določitev glavnih smeri vetrov in izbira merilnih mest na območju vrednotenja zagotavlja
verodostojno ocenjevanje deleža, ki ga k obstoječi obremenitvi
prispevajo druge naprave, ki vplivajo na kakovost zraka na tem
območju.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
upravljavcu naprave ni treba zagotoviti ocenjevanja obstoječe
obremenitve za snov, za katero je določena mejna letna koncentracija ali ciljna letna vrednost v zunanjem zraku, če je na
podlagi podatkov predhodnih ocenjevanj kakovosti zunanjega
zraka za največjo obstoječo obremenitev zaradi te snovi na
območju vrednotenja ugotovljeno, da:
1. je letna vrednost v zunanjem zraku manjša od 85 odstotkov ciljne letne vrednosti v zunanjem zraku, določene za
to snov v skladu s predpisom, ki ureja koncentracijo arzena,
kadmija, živega srebra, niklja in policikličnih aromatskih ogljikovodikov v zunanjem zraku;
2. je letna koncentracije manjša od 85 odstotkov mejne
letne koncentracije snovi v zunanjem zraku, določene za to

Stran

4314 /

Št.

31 / 6. 4. 2007

Uradni list Republike Slovenije

snov v skladu s predpisom, ki ureja koncentracijo žveplovih
oksidov, dušikovih oksidov, delcev, svinca in benzena v zunanjem zraku;
3. je največja 24-urna koncentracija snovi iz prejšnje točke manjša od 95 odstotkov mejne dnevne koncentracije snovi
v zunanjem zraku, razen za delce PM10;
4. je največja urna koncentracija snovi iz 2. točke tega
odstavka manjša od 95 odstotkov mejne urne koncentracije
snovi v zunanjem zraku in
5. 24-urna koncentracija v zadnjih treh letih ni presegla
mejne 24 urne koncentracije več kakor 15 krat letno, če gre
za delce PM10.
(4) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo, če
gre za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, pri
kateri ocenjeni masni pretok razpršene emisije snovi presega
10 odstotkov najmanjše vrednosti masnega pretoka snovi v
odpadnih plinih iz priloge 5 k tej uredbi.
(5) Za predhodna ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka iz tretjega odstavka tega člena se štejejo ocenjevanja, ki
so opravljena v skladu z določbami te uredbe v preteklih treh
letih ali ocenjevanja, katerih izvedbo je zagotovilo ministrstvo v
okviru monitoringa stanja okolja v preteklih treh letih.

(8) Iz rezultatov meritev je treba za vsakega od merilnih
mest, določenega za vrednotenje obstoječe obremenitve, ter za
vsako snov, za katero se izvaja program ocenjevanja obstoječe
obremenitve, izračunati:
1. letno vrednost obstoječe obremenitve, izraženo kot
letno koncentracijo, izračunano iz urnih koncentracij;
2. dnevno vrednost obstoječe obremenitve, izraženo kot
število dni, v katerih je 24-urna koncentracija presegla mejno
dnevno koncentracijo v zunanjem zraku;
3. urno vrednost obstoječe obremenitve, izraženo kot
število ur, v katerih je urna koncentracija večja od mejne urne
koncentracije v zunanjem zraku, in
4. največjo dnevno koncentracijo in
5. največjo urno koncentracijo.
(9) Če je za posamezno snov treba v skladu z določbami
9. in 10. člena te uredbe ovrednotiti samo letno in dnevno ali
24-urno vrednost koncentracije snovi v zunanjem zraku, se ne
glede na določbe prejšnjega odstavka za to snov na podlagi
rezultatov meritev ne izračunava največje urne koncentracije
pri vrednotenju obstoječe obremenitve.

13. člen
(izvedba ocenjevanja obstoječe obremenitve)
(1) Ocenjevanje obstoječe obremenitve je treba na območju vrednotenja izvajati z meritvami po merilnih metodah in
na način iz predpisa, ki ureja monitoring kakovosti zunanjega
zraka.
(2) Ocenjevanje obstoječe obremenitve je treba izvajati
po programu ocenjevanja obstoječe obremenitve, ki ga pripravi
upravljavec naprave, njegovo skladnost z določbami te uredbe
pa potrdi ministrstvo z odločbo.
(3) Upravljavec naprave mora predložiti predlog programa ocenjevanja obstoječe obremenitve ministrstvu v potrditev.
Program ocenjevanja obstoječe obremenitve mora upravljavec
naprave vložiti skupaj z vlogo za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja.
(4) S programom ocenjevanja obstoječe obremenitve se
določi:
1. območje vrednotenja,
2. merilna mesta na območju vrednotenja, na katerih je
treba vrednotiti obstoječo obremenitev,
3. druge naprave, ki vplivajo na kakovost zraka na območju vrednotenja,
4. druge vire onesnaževanja, ki niso naprave po tej uredbi,
vendar vplivajo na kakovost zraka na območju vrednotenja,
5. obdobje izvajanja meritev,
6. pogostost izvajanja meritev,
7. čas trajanja posameznih meritev glede na vrsto naprav,
ki vplivajo na kakovost zraka na območju vrednotenja, in glede
na višino njihovega odvodnika odpadnih plinov,
8. upoštevanje meteoroloških razmer pri izvajanju meritev.
(5) Obdobje izvajanja meritev kakovosti zunanjega zraka
v okviru programa ocenjevanja obstoječe obremenitve praviloma ne sme biti krajše od 1 leta, razen če gre za napravo, ki
obratuje sezonsko, vendar zanjo obdobje izvajanja meritev ni
krajše od 6 mesecev.
(6) Izvajanje meritev v okviru programa ocenjevanja obstoječe obremenitve se za posamezno snov lahko ne prej kakor
po 6 mesecih prekine in nadaljnje merjenje obstoječe obremenitve opusti, če se na podlagi rezultatov meritev izkaže, da so
na kraju največje obstoječe obremenitve na območju vrednotenja izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(7) Rezultati meritev se za vsako od snovi, za katere je
določena mejna koncentracija v zunanjem zraku, vrednotijo
na podlagi povprečne izmerjene vrednosti v najmanjšem časovnem intervalu, za katerega je določena mejna vrednost, za
vsakega od merilnih mest, določenega za vrednotenje obstoječe obremenitve posebej, ne glede na to, ali gre za trajno ali
občasno merjenje kakovosti zunanjega zraka.

(določitev območja vrednotenja)

14. člen
(1) Območje vrednotenja je površina kroga s središčem
na kraju izpusta na odvodniku odpadnih plinov in radijem, ki je
50-krat večji od višine odvodnika odpadnih plinov.
(2) Če se na podlagi rezultatov ocenjevanja dodatne obremenitve izkaže, da je na zunanjem robu kroga iz prejšnjega odstavka dodatna obremenitev za snov, za katero je predpisana
mejna koncentracija v zunanjem zraku, večja od 3 odstotkov
te mejne vrednosti, je treba radij kroga povečati toliko, da na
njegovem zunanjem robu dodatna obremenitev ni večja od 3
odstotkov te mejne vrednosti. Če je za posamezno snov predpisanih več mejnih koncentracij, določbe prejšnjega stavka
veljajo za vsako od teh mejnih koncentracij.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je za
odvodnike odpadnih plinov z višino, manjšo od 20 m, območje
vrednotenja površina kroga z radijem 1.000 m.
15. člen
(določitev merilnih mest za vrednotenje obremenitve)
(1) Na območju vrednotenja se ocenjuje dodatno in obstoječo obremenitev na merilnih mestih, kjer se domneva,
da je zaradi obratovanja naprave in drugih naprav, ki vplivajo
na kakovost zraka na območju vrednotenja, ter emisijo snovi
iz drugih virov onesnaževanja, ki niso naprave po tej uredbi,
celotna obremenitev, izražena kot letna ali dnevna vrednost
obremenitve, največja.
(2) Meritve kakovosti zunanjega zraka zaradi ocenjevanja
obstoječe obremenitve je treba izvajati na merilnih mestih, ki so
reprezentativna za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka na
območju vrednotenja iz prejšnjega odstavka.
(3) Reprezentativna merilna mesta za vrednotenje celotne obremenitve na območju vrednotenja, se določijo na
podlagi rezultatov naslednjih izračunov:
1. po metodi izračuna disperzije snovi z odpadnimi plini se
določijo merilna mesta, kjer je izračunana dodatna obremenitev
največja. Če je za posamezno snov treba v skladu z določbami
9. in 10. člena te uredbe ovrednotiti samo letno in dnevno ali
24-urno vrednost koncentracije snovi v zunanjem zraku, se za
to snov na podlagi metode izračuna disperzije snovi z odpadnimi plini ne izračunava največje urne koncentracije zaradi
dodatne obremenitve;
2. na podlagi meritev kakovosti zunanjega zraka, ki jo
povzročajo druge naprave, ki vplivajo na kakovost zraka na
območju vrednotenja, ter drugi viri onesnaževanja, ki niso naprave po tej uredbi, kakor je promet ali male kurilne naprave,
se oceni obstoječa obremenitev na vseh merilnih mestih, kjer
na podlagi izračuna iz prejšnje točke dodatna obremenitev
pomembno vpliva na vrednost celotne obremenitve;
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3. na podlagi podatkov o vsoti dodatne in obstoječe obremenitve iz prve in druge točke tega odstavka, se določi merilna
mesta, kjer je vrednost te vsote v posameznih obdobjih dneva
ali letne sezone največja, in med merilnimi mesti izbere dve, za
katera se domneva, da je na njih celotna obremenitev največja
v daljšem obdobju izpostavljenosti onesnaženemu zunanjemu
zraku. Če je za posamezno snov treba v skladu z določbami
9. in 10. člena te uredbe oceniti samo letno vrednost koncentracije snovi v zunanjem zraku, se za določanje obremenitve
zaradi te snovi izbere samo eno merilno mesto, za katerega
se domneva, da je na njej celotna obremenitev zaradi te snovi
največja.
(4) Ministrstvo lahko v okoljevarstvenem dovoljenju določi
več kakor dve merilni mesti za ocenjevanje celotne obremenitve, če iz rezultatov meritev obstoječe obremenitve, ki so
izvedene v skladu s programom ocenjevanja obstoječe obremenitve iz 13. člena te uredbe, ugotovi, da je treba zaradi nehomogene površine območja vrednotenja, posebnih meteoroloških razmer, časovnih konic onesnaževanja zunanjega zraka ali
vpliva večjega števila, naprav, ki so manjši viri onesnaževanja,
na obstoječo obremenitev, določiti več merilnih mest, ki so na
območju vrednotenja reprezentativna za celotno obremenitev.
(5) Ocenjevanje dodatne, obstoječe in celotne obremenitve na varovanem območju v skladu s predpisi s področja
ohranjanja narave na podlagi določb 10. člena te uredbe se
mora izvajati na merilnih mestih, ki so več kakor 20 km oddaljena od zunanje meje poselitvenega območja in najmanj 5 km
od drugih poseljenih območij ali cest z dnevnim povprečnim
pretokom vozil večjim od 12.000 EOV/dan.
(6) Upravljavec naprave mora zagotoviti izdelavo predloga merilnih mest za ocenjevanje obstoječe, dodatne in celotne
obremenitve na območju vrednotenja vključno z obrazložitvijo
izbire teh merilnih mest in s podatki o največji obstoječi in dodatni obremenitvi ter o vrednosti domnevno največje celotne
obremenitve na teh merilnih mestih. Predlog merilnih mest
za ocenjevanje dodatne in celotne obremenitve na območju
vrednotenja mora upravljavec naprave predložiti ministrstvu
skupaj z drugo dokumentacijo, ki je priložena k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.
16. člen
(ocenjevanje dodatne obremenitve)
(1) Ocenjevanje dodatne obremenitve se izvede z metodo
izračuna disperzije snovi z odpadnimi plini na podlagi reprezentativne letne časovne vrste za smer in hitrost vetra ter podatkov
o stabilnosti ozračja in geografskih značilnostih terena, kakor
sta relief in raba tal, pri čemer je treba za izračun disperzije
uporabiti metodo, ki je glede na računske rezultate enakovredna priporočeni metodi izračuna disperzije snovi z odpadnimi
plini, navedeni v prilogi 6, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Z metodo izračuna disperzije snovi z odpadnimi plini
je treba za vsakega od merilnih mest, določenih za vrednotenje
celotne obremenitve, in za vse snovi, za katere je določena
mejna koncentracije v zunanjem zraku, izračunati:
1. letno vrednost dodatne obremenitve, ki je enaka izračunani letni povprečni koncentraciji;
2. dnevno vrednost dodatne obremenitve, ki je enaka
največji povprečni dnevni vrednosti, če je metoda izračuna
disperzije snovi z odpadnimi plini izvedena na podlagi reprezentativne letne časovne vrste meteoroloških parametrov, in
3. urno vrednost dodatne obremenitve, ki je enaka največji izračunani urni povprečni koncentraciji.
17. člen
(analiza obremenitve na območju vrednotenja)
(1) Pri analizi obremenitve na območju vrednotenja je
treba uporabiti vrednosti modelskega ocenjevanja dodatne
obremenitve in vrednosti obstoječe obremenitve, izračunane
na podlagi meritev, izvedenih za isto časovno obdobje.
(2) Mejna letna koncentracija posamezne snovi v zunanjem zraku na območju vrednotenja ni presežena, če je na
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vseh merilnih mestih večja od vsote letne vrednosti obstoječe
obremenitve in letne vrednosti dodatne obremenitve.
(3) Mejna dnevna koncentracija posamezne snovi v zunanjem zraku na območju vrednotenja ni presežena, če na vseh
merilnih mestih:
1. letna vrednost obstoječe obremenitve ne presega 90
odstotkov mejne letne koncentracije v zunanjem zraku,
2. dnevna vrednost obstoječe obremenitve ne presega 80
odstotkov dovoljenih preseganj mejne dnevne koncentracije v
zunanjem zraku in
3. nobena dnevna vrednost dodatne obremenitve ni večja
od razlike med mejno dnevno koncentracijo in mejno letno
koncentracijo v zunanjem zraku.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mejna dnevna koncentracija posamezne snovi v zunanjem zraku na območju vrednotenja ni presežena, če je na vsakem merilnem
mestu vsota letne vrednosti dodatne obremenitve in dnevne
koncentracije obstoječe obremenitve manjša od mejne 24-urne
koncentracije v zunanjem zraku, pri čemer pa dnevna vrednost obstoječe obremenitve ne sme presegati mejne dnevne
koncentracije večkrat od števila dovoljenih preseganj mejne
dnevne koncentracije v zunanjem zraku.
(5) Mejna urna koncentracija posamezne snovi v zunanjem zraku na območju vrednotenja ni presežena, če na vseh
merilnih mestih:
1. letna vrednost obstoječe obremenitve ne presega 90
odstotkov mejne letne koncentracije v zunanjem zraku,
2. urna vrednost obstoječe obremenitve ne presega mejne urne koncentracije večkrat, kakor je 80 odstotkov števila
dovoljenih preseganj mejne urne koncentracije v zunanjem
zraku, in
3. nobena urna vrednost dodatne obremenitve ni večja od
razlike med mejno urno koncentracijo in mejno letno koncentracijo v zunanjem zraku.
(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mejna urna
koncentracija posamezne snovi v zunanjem zraku na območju
vrednotenja ni presežena, če je na vseh merilnih mestih vsota
letne vrednosti dodatne obremenitve in urne koncentracije
obstoječe obremenitve manjša od mejne urne koncentracije
v zunanjem zraku, pri čemer urna vrednost obstoječe obremenitve ne sme presegati mejne urne koncentracije večkrat,
kot je število dovoljenih preseganj mejne urne koncentracije v
zunanjem zraku.
18. člen
(ocenjevanje celotne obremenitve)
(1) Ocenjevanje celotne obremenitve mora upravljavec
naprave zagotoviti v okviru izvajanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v skladu s programom ocenjevanja celotne
obremenitve, ki ga ministrstvo določi v okoljevarstvenem dovoljenju.
(2) Ocenjevanje celotne obremenitve se izvaja na način
ocenjevanja obstoječe obremenitve.
(3) Če je treba v skladu z določbami 9. in 10. člena te
uredbe oceniti delež, ki ga prispevajo k celotni obremenitvi
druge naprave, ki vplivajo na kakovost zraka na območju vrednotenja in za katere je v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe
za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka, sprejet program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije
snovi, mora upravljavec naprave v okviru ocenjevanja celotne
obremenitve zagotoviti izvedbo posebnih meritev kakovosti
zunanjega zraka in meteoroloških razmer, na podlagi katerih
je ta delež možno oceniti.
(4) Pri izvedbi posebnih meritev kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških razmer iz prejšnjega odstavka je treba zagotoviti, da določitev glavnih smeri vetrov in izbira merilnih mest
na območju vrednotenja zagotavlja verodostojno ocenjevanje
deleža, ki ga k celotni obremenitvi prispevajo druge naprave
iz prejšnjega odstavka, za katere je sprejet program ukrepov
preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi.
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III.c Zahteve v zvezi z emisijo snovi
19. člen
(izpolnjevanje zahtev v zvezi z emisijo snovi)
(1) Vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja se zavrne, če iz dokumentacije, ki je priložena k vlogi za pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja, ni razvidno, da:
1. obratovanje naprave ne povzroča čezmerne obremenitve okolja zaradi preseganja mejnih vrednosti emisije snovi in
2. so v napravi uporabljene tehnike za preprečevanje
in zmanjševanje emisije snovi, ki so enakovredne najboljšim
referenčnim razpoložljivim tehnikam.
(2) Izdelavo dokumentacije, ki dokazuje izpolnjevanje
zahtev iz prejšnjega odstavka, mora zagotoviti upravljavec
naprave. Izpolnjevanje zahteve iz prejšnjega odstavka je treba
dokazovati za vsako snov ali vsako skupino snovi, ki onesnažuje zrak, če je ta snov ali skupina snovi v neočiščenem plinu
v koncentracijah, za katere ni mogoče izključiti preseganja
mejnih vrednosti emisije snovi.
(3) Obseg in vsebina dokumentacije, ki dokazuje izpolnjevanje zahtev iz prvega odstavka tega člena, je določena v
prilogi 9, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Predlog programa prvih meritev in predlog programa
obratovalnega monitoringa emisije snovi in predlog morebitnih
sprememb tega programa mora izdelati oseba, ki izpolnjuje
pogoje, določene za izvajanje monitoringa v predpisu, ki ureja
prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja.
(5) Program obratovalnega monitoringa mora vsebovati
podatke o:
1. načinu obratovanja in značilnostih naprave, pomembnimi za emisijo snovi v zrak,
2. tehnikah čiščenja odpadnih plinov na posameznem
izpustu,
3. lastnostih goriv in surovin, pomembnimi za emisijo snovi v zrak,
4. snoveh v zgorevalnih plinih in obratovalnih parametrih,
ki se trajno in občasno merijo,
5. merilnih mestih,
6. metodah vzorčenja in merjenja,
7. načinu določanja povprečne vrednosti koncentracij iz
20. člena te uredbe,
8. pogostosti občasnih meritev in številu posameznih meritev v okviru občasnih meritev,
9. času vzorčenja in načinu vzorčenja med izvajanjem
posamezne meritve v okviru občasne meritve, in
10. programu umerjanja merilnih naprav za trajne meritve
in rednih letnih testiranj merilne opreme.
(6) Program umerjanja merilnih naprav za trajne meritve
iz prejšnjega odstavka mora predvideti umerjanje najmanj enkrat na tri leta.
IV. ČEZMERNA OBREMENITEV OKOLJA ZARADI
EMISIJE SNOVI
20. člen
(čezmerna obremenitev okolja)
(1) Čezmerna obremenitev okolja zaradi emisije snovi
iz naprave se ugotavlja za vsako snov posebej in za vsoto
različnih snovi, če je to določeno s to uredbo ali s predpisi
iz petega odstavka 3. člena te uredbe, med obratovanjem
naprave praviloma pri polni obremenitvi in na kraju vsakega
od izpustov odpadnih plinov iz naprave na podlagi izmerjenih
vrednosti emisije snovi.
(2) Pri prvih in občasnih meritvah se šteje, da obratovanje
naprave čezmerno obremenjuje okolje, če za posamezno snov
ali vsoto različnih snovi pri katerikoli meritvi:
1. povprečje treh polurnih povprečnih vrednosti koncentracije presega mejno koncentracijo in povprečje treh urnih
povprečnih vrednosti masnega pretoka presega mejni masni
pretok, ali

Uradni list Republike Slovenije
2. ena od polurnih povprečnih vrednosti koncentracije
presega mejno koncentracijo več kakor dvakrat in ena od urnih
povprečnih vrednosti masnega pretoka presega mejni masni
pretok več kakor dvakrat.
(3) Če je v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in
obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja, treba izmeriti več kot tri meritve polurnih
povprečnih vrednosti koncentracije, se povprečje iz 1. točke
prejšnjega odstavka nanaša na vse izmerjene polurne povprečne vrednosti, če pa je v skladu s tem predpisom določen za
posamezno snov ali za posamezno vrsto naprav čas vzorčenja,
ki je krajši od pol ure ali daljši od pol ure, vendar krajši od dveh
ur, veljajo določbe prejšnjega odstavka za povprečne vrednosti,
ki so izračunane za ta čas vzorčenja.
(4) Če je v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in
obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja, ali v skladu s posebnim predpisom iz petega
odstavka 3. člena te uredbe določen za posamezno snov ali
za posamezno vrsto naprav čas vzorčenja enak ali daljši od
dveh ur, se pri prvih in občasnih meritvah šteje, da obratovanje
naprave čezmerno obremenjuje okolje, če za posamezno snov
ali vsoto različnih snovi pri katerikoli meritvi povprečna vrednost
koncentracije, izračunana za ta čas vzorčenja, presega mejno
koncentracijo in povprečna vrednost masnega pretoka, izračunana za ta čas vzorčenja, presega mejni masni pretok.
(5) Pri prvih in občasnih meritvah se šteje, da obratovanje
naprave čezmerno obremenjuje okolje, če za posamezno snov
ali vsoto različnih snovi pri katerikoli meritvi polurna povprečna
vrednost količine vlaken v odpadnih plinih presega mejno vrednost, določeno s to uredbo.
(6) Pri trajnih meritvah se šteje, da obratovanje naprave
čezmerno obremenjuje okolje, če zaradi emisije snovi za posamezno snov ali vsoto različnih snovi:
1. katera koli dnevna povprečna vrednost koncentracije
presega mejno koncentracijo ali
2. katera koli polurna povprečna vrednost koncentracije
več kakor dvakrat presega mejno koncentracijo ali
3. kateri koli urni povprečni masni pretok presega največji
masni pretok iz naprave, če je ta za obratovanje naprave določen v okoljevarstvenem dovoljenju.
(7) Če je za posamezno vrsto naprave s to uredbo ali
s predpisi iz petega odstavka 3. člena te uredbe določen
mejni emisijski delež, mejni emisijski faktor ali mejna stopnja
zmanjševanja emisije snovi, se šteje, da obratovanje naprave
čezmerno obremenjuje okolje, če zaradi emisije snovi:
1. kateri koli izračunani emisijski delež presega mejni
emisijski delež ali
2. kateri koli izračunani emisijski faktor presega mejni
emisijski faktor ali
3. katera koli izračunana stopnja zmanjševanja emisije
snovi ne dosega mejne stopnje zmanjševanja emisije snovi.
(8) Če sta mejna koncentracija, mejna količina vlaken in
mejni masni pretok določena za vsoto različnih snovi, se ugotavlja čezmerno obremenjevanje okolja zaradi emisije snovi iz
naprave za vsoto teh snovi na način, ki je določen v drugem,
tretjem, četrtem, petem in šestem odstavku tega člena za
posamezno snov.
(9) Če povprečje izmerjenih vrednosti presega mejno vrednost manj, kakor je merilna negotovost meritve, se ne glede
na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena
šteje, da mejna vrednost pri občasnih meritvah ni presežena,
če se pri ponovni občasni meritvi, izvedeni najpozneje po treh
mesecih, ugotovi, da mejna vrednost ni presežena v skladu z
merili iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.
V. MEJNE VREDNOSTI EMISIJE SNOVI
21. člen
(mejne vrednosti celotnega prahu)
(1) Mejna koncentracija celotnega prahu je 20 mg/m3 pri
masnem pretoku celotnega prahu, ki presega mejno vrednost
masnega pretoka celotnega prahu 0,2 kg/h.
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(2) Če je masni pretok celotnega prahu enak ali manjši od
mejnega masnega pretoka celotnega prahu iz prejšnjega odstavka, je mejna koncentracija celotnega prahu enaka 150 mg/m3.
22. člen
(mejne vrednosti anorganskih delcev)
(1) Za I. nevarnostno skupino anorganskih delcev iz:
– živega srebra in njegovih spojin, izraženih kot Hg, in
– talija in njegovih spojin, izraženih kot Tl,
je mejni masni pretok za vsako vrsto delcev posebej 0,25 g/h
in mejna koncentracija 0,05 mg/m3.
(2) Za II. nevarnostno skupino anorganskih delcev iz:
– svinca in njegovih spojin, izraženih kot Pb,
– kobalta in njegovih spojin, izraženih kot Co,
– niklja in njegovih spojin, izraženih kot Ni,
– selena in njegovih spojin, izraženih kot Se, in
– telurja in njegovih spojin, izraženih kot Te,
je mejni masni pretok vsote teh delcev 2,5 g/h in mejna koncentracija vsote teh delcev 0,5 mg/m3.
(3) Za III. nevarnostno skupino anorganskih delcev iz:
– antimona in njegovih spojin, izraženih kot Sb,
– kroma in njegovih spojin, izraženih kot Cr,
– cianidov (Na CN), izraženih kot CN,
– fluoridov (NaF), izraženih kot F,
– bakra in njegovih spojin, izraženih kot Cu,
– mangana in njegovih spojin, izraženih kot Mn,
– vanadija in njegovih spojin, izraženih kot V, in
– kositra in njegovih spojin, izraženih kot Sn,
je mejni masni pretok vsote teh delcev 5 g/h in mejna koncentracija vsote teh delcev 1 mg/m3.
(4) Če so v odpadnih plinih skupaj delci iz I. in II. nevarnostne skupine anorganskih delcev, sta za vsoto teh delcev mejni
masni pretok in mejna koncentracija enaka mejnemu masnemu
pretoku in mejni koncentraciji delcev iz II. nevarnostne skupine
anorganskih delcev.
(5) Če so v odpadnih plinih skupaj delci iz I. in III. ali iz
II. in III. nevarnostne skupine anorganskih delcev ali iz I., II.
in III. nevarnostne skupine anorganskih delcev, sta za vsoto
teh delcev mejni masni pretok in mejna koncentracija enaka
mejnemu masnemu pretoku in mejni koncentraciji delcev iz III.
nevarnostne skupine anorganskih delcev.
(6) Če se anorganski delci, ki niso delci iz I., II. in III.
nevarnostne skupine anorganskih delcev, uvrščajo v skladu
s predpisi, ki urejajo kemikalije, med rakotvorne, mutagene
ali snovi, strupene za razmnoževanje, veljajo za njihov mejni
masni pretok in mejno koncentracijo vrednosti mejnega masnega pretoka in mejne koncentracije delcev iz III. nevarnostne
skupine anorganskih delcev.
(7) Če se snovi iz I., II. in III. nevarnostne skupine anorganskih delcev zaradi temperature ali tlaka nahajajo v odpadnih
plinih v plinastem ali tekočem stanju, veljajo vrednosti mejnega
masnega pretoka in mejne koncentracije, določene za I., II. in
III. nevarnostno skupino anorganskih delcev, za celotno maso
teh snovi v odpadnih plinih.
23. člen
(mejne vrednosti anorganskih snovi v plinastem stanju)
(1) Za I. nevarnostno skupino anorganskih snovi v plinastem stanju:
– arzin,
– klorcian,
– karbonilklorid in
– fosfin,
je mejni masni pretok za vsako snov posebej 2,5 g/h in mejna
koncentracija za vsako snov posebej 0,5 mg/m3.
(2) Za II. nevarnostno skupino anorganskih snovi v plinastem stanju:
– brom in njegove plinaste spojine, izražene kot HBr,
– klor,
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– vodikov cianid,
– fluor in njegove spojine, izražene kot HF, in
– vodikov sulfid,
je mejni masni pretok za vsako snov posebej 15 g/h in mejna
koncentracija za vsako snov posebej 3 mg/m3.
(3) Za III. nevarnostno skupino anorganskih snovi v plinastem stanju, ki niso vključene v snovi iz prvega odstavka
tega člena:
– amoniak in
– anorganske spojine klora, ki niso vključene v I. in II.
nevarnostno skupino anorganskih snovi v plinastem stanju,
je mejni masni pretok za vsako snov posebej 150 g/h in mejna
koncentracija za vsako snov posebej 30 mg/m3.
(4) Za IV. nevarnostno skupino anorganskih snovi v plinastem stanju:
– žveplov dioksidi in žveplov trioksid, izražena kot SO2,
in
– dušikov monoksid in dušikov dioksid, izražena kot
NO2,
je mejni masni pretok za vsako snov posebej 1.800 g/h in mejna koncentracija za vsako snov posebej 350 mg/m3.
24. člen
(mejne vrednosti organskih snovi)
(1) Mejni masni pretok celotnih organskih snovi razen
organskih delcev, izražen kot celotni ogljik, je 500 g/h in mejna
koncentracija celotnih organskih snovi, izražena kot celotni
ogljik, 50 mg/m3.
(2) Za vsoto organskih snovi iz I. nevarnostne skupine
organskih snovi, navedenih v prilogi 7, ki je sestavni del te
uredbe, je ne glede na to, da so te snovi vključene v celotne
organske snovi iz prejšnjega odstavka, mejni masni pretok 0,10
kg/h in mejna koncentracija 20 mg/m3.
(3) Za vsoto organskih snovi iz II. nevarnostne skupine
organskih snovi:
– 1-brom-3-kloropropan,
– 1,1-dikloroetan,
– 1,2-dikloroetilen, cis in trans,
– ocetna kislina,
– metilformiat,
– nitroetan,
– nitrometan,
– oktametilciklotetrasiloksan,
– 1,1,1-trikloroetan in
– 1,3,5-trioksan
je ne glede na to, da so te snovi vključene v celotne organske
snovi iz prvega odstavka tega člena, mejni masni pretok enak
500 g/h in mejna koncentracija 100 mg/m3.
(4) Če so v odpadnih plinih skupaj organske snovi iz
I. in II. nevarnostne skupine organskih snovi, sta za vsoto teh
organskih snovi mejni masni pretok in mejna koncentracija
enaka mejnemu masnemu pretoku in mejni koncentraciji snovi
iz II. nevarnostne skupine organskih snovi.
(5) Če se organske spojine, ki niso snovi iz I. ali II. nevarnostne skupine organskih snovi, uvrščajo v skladu s predpisi,
ki urejajo kemikalije, med rakotvorne, mutagene, strupene, zelo
strupene ali snovi, strupene za razmnoževanje, ali so močnega
vonja ali so počasi razgradljive, veljajo za njihov mejni masni
pretok in mejno koncentracijo vrednosti za mejni masni pretok
in mejno koncentracijo snovi iz I. nevarnostne skupine organskih snovi.
25. člen
(mejne vrednosti rakotvornih snovi)
(1) Za vsoto snovi iz I. nevarnostne skupine rakotvornih
snovi:
– arzen in njegove spojine razen arzina, izražene kot As,
– benzo(a)piren,
– kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd,
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– v vodi topni kobalt, izražen kot Co, in
– spojine šestvalentnega kroma razen barijevega in svinčevega kromata, izražene kot Cr,
je mejni masni pretok 0,15 g/h in mejna koncentracija
0,05 mg/m3.
(2) Za vsoto snovi iz II. nevarnostne skupine rakotvornih
snovi:
– akrilamid,
– akrilonitril,
– dinitrotoluen,
– nikelj in njegove spojine razen v kovinskem stanju ali zlitinah, nikljevega karbonata, nikljevega hidroksida in nikljevega
tetrakarbonila, izražene kot Ni, in
– 4-vinil-1,2-cikloheksan-diepoksid,
je mejni masni pretok 1,5 g/h in mejna koncentracija 0,5 mg/m3.
(3) Za vsoto snovi iz III. nevarnostne skupine rakotvornih
snovi:
– benzen,
– bromoetan,
– 1,3-butadien,
– 1,2-dikloroetan,
– 2,2-propilenoksid (1,2-epoksipropan),
– stirenoksid,
– o-toluidin,
– trikloroeten in
– vinilklorid,
je mejni masni pretok 2,5 g/h in mejna koncentracija 1 mg/m3.
(4) Če so v odpadnih plinih skupaj rakotvorne snovi iz
I. in II nevarnostne skupine rakotvornih snovi, sta za vsoto teh
rakotvornih snovi mejni masni pretok in mejna koncentracija
enaka mejnemu masnemu pretoku in mejni koncentraciji snovi
iz II. nevarnostne skupine rakotvornih snovi.
(5) Če so v odpadnih plinih skupaj rakotvorne snovi iz I. in
III. nevarnostne skupine ali iz II. in III. nevarnostne skupine ali iz
I., II. in III. nevarnostne skupine rakotvornih snovi sta za vsoto
teh rakotvornih snovi mejni masni pretok in mejna koncentracija
enaka mejnemu masnemu pretoku in mejni koncentraciji snovi
iz III. nevarnostne skupine rakotvornih snovi.
26. člen
(mejne vrednosti vlaken)
Mejna količina vlaken v odpadnih plinih je:
– za azbestna vlakna 1x104 vlaken/m3,
– za biološko nerazgradljiva keramična vlakna, ki vsebujejo aluminijev silikat, aluminijev oksid, silicijev karbid ali kalijev
titanat 1,5x104 vlaken/m3 in
– za biološko nerazgradljiva mineralna vlakna 5x104 vlaken/m3.
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(4) Pri merjenju dioksinov in furanov mora biti čas vzorčenja najmanj 6 ur in ne sme biti daljši od 8 ur.
29. člen
(mejne vrednosti pri skupnem odvodniku odpadnih plinov)
(1) Če se izpuščajo odpadni plini iz več raznovrstnih
naprav skozi skupni odvodnik ali skozi odvodnik skupne naprave za čiščenje odpadnih plinov in če so v skladu s predpisi
iz petega odstavka 3. člena te uredbe za posamezno snov
v odpadnih plinih iz teh naprav določene različne mejne
koncentracije ali mejni masni pretoki za to snov, se mejna
koncentracija in mejni masni pretok te snovi v odpadnih plinih
na izpustu odvodnika ali naprave za čiščenje odpadnih plinov
in skupna računska vsebnost kisika v odpadnih plinih določi
na naslednji način:
n

Eskupna

Mejni masni pretok mutagenih snovi, ki niso uvrščene
med rakotvorne snovi, je 0,15 g/h in mejna koncentracija je
0,05 mg/m3.
28. člen
(mejne vrednosti obstojnih snovi, ki se biološko akumulirajo)
(1) Za poliklorirane dibenzodioksine (PCDD) in poliklorirane dibenzofurane (PCDF) (v nadaljnjem besedilu: dioksini in
furani), ki se izražajo v masi, pomnoženi s faktorjem toksične
ekvivalence, je mejni masni pretok enak 0,25 µg/h in mejna
koncentracija enaka 0,1 ng/m3.
(2) Za posamezne dioksine in furane iz prejšnjega odstavka so faktorji tosične ekvivalence določeni v prilogi 8, ki je
sestavni del te uredbe.
(3) Za določitev mase vseh dioksinov in furanov v odpadnih plinih je treba izmerjeno maso posameznih dioksinov in
furanov pomnožiti z ustreznim faktorjem toksične ekvivalence iz
priloge 8 te uredbe, tako izračunane zmnožke pa sešteti.
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(2) V izračunu računske vsebnosti kisika iz prejšnjega odstavka se za računsko vsebnost kisika za posamezno napravo
upošteva vsebnost kisika, ki jo ta naprava običajno dosega ali
je za napravo določena v okoljevarstvenem dovoljenju, če s
predpisom iz petega odstavka 3. člena te uredbe za to vrsto
naprav računska vsebnost kisika ni določena.
(3) Če gre za skupni odvodnik odpadnih plinov dveh ali
več kurilnih naprav ali turbin, se v izračunu mejne koncentracije snovi upoštevajo deleži vhodne toplotne moči posameznih
naprav, pri mešani kurjavi pa deleži
vhodne toplotne moči goriv,
n
ki zgorevajo v napravi z mešano
¦ Ekurjavo.
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27. člen
(mejne vrednosti mutagenih snovi)
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30. člen
(izjeme za mejne vrednosti emisije snovi)
Ne glede na določbe 21., 22., 23., 24., 25. in 28. člena
te uredbe veljajo za posamezno napravo mejne vrednosti in
računske vsebnosti kisika v odpadnih plinih, ki so kot izjeme
določene v prilogi 10, ki je sestavni del te uredbe.
VI. VREDNOTENJE EMISIJE SNOVI
31. člen
(merjenje emisije snovi)
(1) Koncentracija snovi in masni pretok snovi se ugotavljata na izpustu odpadnih plinov iz naprave v zajetih odpadnih
plinih, ki so razredčeni toliko, kakor je to tehnično in obratovalno nujno.
(2) Količine zraka, ki se dovajajo v napravo zaradi redčenja ali hlajenja odpadnih plinov, se ne upoštevajo pri določanju
koncentracije snovi in masnega pretoka snovi v odpadnem
plinu.
(3) Koncentracija snovi in masni pretok snovi se ugotavljata na vsakem izpustu odpadnih plinov iz naprave.
(4) Meritve emisije snovi se izvajajo na urejenih in stalnih
merilnih mestih, katerih vzdrževanje zagotavlja upravljavec
naprave.
(5) Razpršeno emisijo snovi iz naprave, katere oprema
in instalacije so v pokritem prostoru stavbe, je treba oceniti
na podlagi meritev onesnaženosti in prostorninskega pretoka
zraka, ki izstopa iz stavbe, v kateri so oprema in instalacije te
naprave.
(6) Razpršeno emisijo snovi iz naprave, ki je območje za
pridobivanje mineralnih surovin, območje za obdelavo, predelavo, pretovarjanje ali skladiščenje mineralnih surovin ali njim
podobnih materialov ali območje za predelavo ali obdelavo
odpadkov pred odstranjevanjem je treba oceniti na podlagi
rezultatov ocenjevanja celotne obremenitve na območju vrednotenja, določenega za to napravo.
(7) Ne glede na določbe petega in šestega odstavka
tega člena lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju za
posamezno napravo dovoli izračun ali ocenjevanje razpršene
emisije na podlagi podatkov iz dokumentacije o najboljših referenčnih razpoložljivih tehnikah.
32. člen
(vrednotenje emisije snovi)
(1) Iz izmerjenih vrednosti koncentracij v odpadnih plinih
vsake snovi posebej ali vsote različnih snovi, če je to tako predpisano, ter iz izmerjenih prostorninskih pretokov odpadnih plinov se izračunajo glede na predpisane mejne vrednosti emisije
snovi iz posamezne naprave naslednje povprečne vrednosti:
1. polurna povprečna vrednost in dnevna povprečna
vrednost koncentracije snovi, količine vlaken ali števila enot
vonja,
2. urna povprečna vrednost masnega pretoka snovi,
3. dnevna povprečna vrednost emisijskega faktorja,
4. dnevna povprečna vrednost emisijskega deleža in
5. dnevna povprečna vrednost stopnje zmanjšanja emisije snovi.
(2) Če je za izvajanje občasnih meritev v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, za posamezno vrsto naprave določen čas vzorčenja, ki je krajši od pol ure,
je treba povprečno vrednost koncentracije snovi in povprečno
vrednost masnega pretoka snovi izračunati za čas vzorčenja
ali za čas trajanja meritve.
(3) Če je poleg mejne koncentracije snovi v odpadnih
plinih za posamezno napravo določena tudi računska vsebnost kisika v odpadnih plinih, se izmerjene koncentracije snovi
preračunajo po enačbi:

Št.

EN

¦

n
i 1

E i u Qe , i
Qe

31 / 6. 4. 2007 /

Stran

4319

21 - O 2N
u EM
21 - O 2M

pri čemer je:
EN
koncentracija snovi pri predpisani vsebnosti
kisika,
EM
izmerjena koncentracija snovi,
O2N
računska vsebnost kisika v odpadnih plinih,
izražena v prostorninskih odstotkih,
O2M
izmerjena vsebnost kisika v odpadnih plinih,
izražena v prostorninskih odstotkih.
(4) Če se za zmanjševanje emisije snovi uporablja naprava za čiščenje odpadnih plinov, potem je treba za snovi, za katere je naprava za čiščenje namenjena, upoštevati preračun iz
prejšnjega odstavka samo za čas, ko je bila izmerjena vsebnost
kisika v odpadnih plinih nad računsko vsebnostjo kisika.
(5) Pri napravah, ki uporabljajo pri zgorevanju čisti kisik ali
zrak, ki je obogaten s kisikom, se izmerjene koncentracije snovi
ne preračuna na način iz tretjega odstavka tega člena.
VII. UKREPI ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE
EMISIJE SNOVI
33. člen
(preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi)
(1) Pri napravah, ki brez naprav za čiščenje odpadnih
plinov čezmerno obremenjujejo okolje, mora upravljavec naprave zagotoviti njihovo vgradnjo in obratovanje, če čezmernega
obremenjevanja okolja ni mogoče preprečiti z drugimi ukrepi.
(2) Pri načrtovanju naprave ali večje spremembe naprave
mora upravljavec naprave izbrati tehniko za preprečevanje in
zmanjševanje emisije snovi, ki je enakovredna najboljši referenčni razpoložljivi tehniki in ki zagotavlja, da predpisane mejne
vrednosti emisije snovi niso presežene, in hkrati omogoča
najnižjo tehnično dosegljivo emisijo snovi.
(3) Pri načrtovanju in obratovanju naprav mora upravljavec naprave zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi:
1. tesnjenje delov naprav, zajemanje odpadnih plinov na
izvoru, zapiranje krožnih tokov, recikliranje snovi in rekuperacijo toplote, recirkulacijo odpadnega zraka in druge ukrepe za
zmanjšanje količine odpadnih plinov,
2. popolnejšo izrabo surovin in energije in druge ukrepe
za izboljšanje proizvodnih procesov,
3. izboljšanje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih izjemnih pogonskih stanj,
4. preprečevanje povečanja emisije snovi zaradi kopičenja izpuščenih snovi v krožnem procesu, če gre za delce iz I.
in II. nevarnostne skupine anorganskih delcev ali rakotvorne
snovi ali snovi, ki vsebujejo svinec,
5. redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave.
(4) Pri stanjih in pojavih, pri katerih se morajo naprave
za čiščenje odpadnih plinov izklopiti ali obiti ali kadar gre za
zagon, spremembo moči ali obsega proizvodnje, ustavljanje,
zalaganje in podobne prehodne pojave v tehnološkem procesu,
mora upravljavec naprave zagotoviti stalen nadzor in njihovo
vodenje, tako ni presežena najnižja dosegljiva raven emisije
snovi pod takimi pogoji.
(5) Če se v napravi uporabljajo ali obstaja možnost nastajanja emisije snovi iz I. ali II. nevarnostne skupine anorganskih delcev, I. ali II. nevarnostne skupine anorganskih snovi v
plinastem stanju, I. nevarnostne skupine organskih snovi ali
rakotvornih snovi, je treba vhodne surovine in vhodne pomožne snovi izbrati tako, da pri njihovi uporabi nastaja čim manj
emisije snovi.
(6) Upravljavec naprave mora zagotoviti, da je sestavni
del dokumentacije, priložene k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi, v katerega so vključeni opisi ukrepov iz
drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.
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34. člen
(preprečevanje in zmanjševanje emisije celotnega prahu)
(1) Pri načrtovanju in gradnji ter obratovanju naprave,
kjer se trdne snovi pretovarjajo, prekladajo ali prevažajo, uporabljajo, predelujejo, obdelujejo ali skladiščijo in zaradi gostote, zrnatosti, velikosti zrn, površinskih lastnosti, abrazijski
neodpornosti, drobljivosti, sestave ali nizke vsebnosti vlage
teh snovi nastaja emisija, mora upravljavec naprave zagotoviti
izvajanje ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije celotnega prahu v skladu s programom ukrepov preprečevanja
in zmanjševanja emisije snovi zlasti razpršene emisije snovi iz
naprave iz okoljevarstvenega dovoljenja.
(2) Upravljavec naprave mora v programu ukrepov preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije snovi iz naprave, ki je sestavni del dokumentacije, priložene k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz prejšnjega
odstavka, opisati:
1. vrsto in lastnosti trdnih snovi in njihovo sestavo, zlasti
če gre za snovi, za katere so določene mejne vrednosti emisije
snovi,
2. opremo in način natovarjanja in raztovarjanja trdnih
snovi,
3. oceno masnega pretoka snovi in čas, v katerem nastaja
emisija snovi,
4. meteorološke pogoje na lokaciji naprave,
5. lokacijo naprave v zvezi z njeno oddaljenostjo stavb,
kjer ljudje prebivajo ali se dalj časa zadržujejo.
(3) Pri obratovanju naprav, kjer se trdne snovi pretovarjajo, mora upravljavec naprave v program ukrepov preprečevanja
in zmanjševanja razpršene emisije snovi iz naprave vključiti
predvsem naslednje ukrepe:
1. pri pretovarjanju trdnih snovi:
– zmanjševanje poti padanja pri iztresanju,
– samodejno prilagajanje višine iztresa spreminjajojoči
višini nasutja,
– prilagajanje obratovanja naprave lastnostim trdnih
snovi,
– mehak premik polnega grabeža,
– vračanju praznih grabežev v izhodiščni položaj v zaprtem stanju,
– zmanjševanje nastavitvenih del in čiščenja,
– avtomatiziranje pretovora;
2. v zvezi z opremo naprave za pretovor trdnih snovi;
– redno vzdrževanje naprav,
– uporaba popolnoma ali v pretežni meri zaprtih grabežev,
– uporaba stresalne cevi z glavo za natovarjanje in z
odsesavanjem,
– uporaba navpičnih nakladalnikov s conami in z odsesavanjem,
– zmanjševanje izstopne hitrosti snovi z vgradnjo zadrževalnikov ali kaskadnih žlebov,
– zmanjševanje uporabe izmetnih transporterjev izven
zaprtih prostorov,
– po možnosti uporaba nakladalnikov le za vlažne materiale ali materiale, ki se ne prašijo;
3. v zvezi z lokacijo pretovora:
– popolno ali v pretežni meri zaprtje prostorov, ki se uporabljajo za pretovor materiala,
– odsesovanje lijakov, predajnih mest in drč,
– izboljšanje učinkovitosti odsesovanja,
– uporaba lijakov,
– pršenje z vodo na izstopnih odprtinah in zbirnih lijakih,
– uporaba vetrobranov v času pretovora na odprtem,
– podajšanje zadrževanja grabeža po iztresu materiala
na prostoru iztresa,
– omejitve pretovarjanja pri visokih hitrostih vetra;
4. v zvezi z lastnostmi trdnih snovi:
– zvišanje vlažnosti materiala v primerih, ko vlaženje ne
vpliva na kvaliteto materiala, proizvoda ali zmožnosti njegovega
skladiščenja, po potrebi z dodajanjem sredstev za zmanjševanje površinske napetosti,
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– uporaba sredstev, ki vežejo prah,
– peletiranje,
– poenotenje velikosti zrn,
– zmanjševanje števila mest za pretovarjanje.
(4) Pri obratovanju strojev in opreme na območju naprave, kjer se trdne snovi prevažajo, mora upravljavec naprave v
program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja razpršene
emisije snovi iz naprave vključiti predvsem naslednje ukrepe:
– uporaba zaprtih prevoznih sredstev in zaprtih sistemov
za natovarjanje in raztovarjanja trdnih snovi kot so vozila z
zaprtimi vsebniki in v notranjem transportu zaprti transportni
trakovi in elevatorji ter polžasti vijačni ali pnevmatski transporterji,
– čiščenje transportnega zraka, uporabljenega za pnevmatski transport, na napravi za odpraševanje, ali njegovo zadrževanje v zaprtem krogotoku,
– zapiranje brezkončnih transportnih trakov, če je to tehnično izvedljivo,
– zajemanje in odvajanje v napravo za odpraševanje zraka, ki je izpodrinjen iz zaprtih vsebnikov pri njihovem polnjenju
s trdnimi snovmi,
– preprečevanje in zmanjševanje emisije na mestih, kjer
se trdne snovi pretovarjajo na prostem z vlaženjem zraka, če
vlaženje ne ovira kasnejše obdelave, možnosti skladiščenja ali
kakovosti pretovarjanih snovi, ali z zaprtjem predajnih mest,
odpadne pline pa je potrebno očistiti na odpraševalni napravi,
– pranje in vzdrževanje površin cest, po katerih vozijo vozila za prevoz trdnih snovi, razen za ceste na območju odkopa
mineralnih surovin na prostem,
– zapiranje vhodnih vrat v prostore stavb, v katera se
dovažajo, uporabljajo ali odvažajo trdne snovi,
– obdelava celotnega prahu v zajetih odpadnih plinih.
(5) Pri obratovanju naprav, kjer se trdne snovi uporabljajo,
predelujejo ali obdelujejo mora upravljavec naprave v program
ukrepov preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije snovi iz naprave vključiti predvsem naslednje ukrepe:
– zapiranje strojev in druge opreme za obdelavo trdnih
snovi, kot so oprema za lomljenje, mletje, sejanje, mešanje,
peletiranje, briketiranje, ogrevanje, sušenje ali za drugo obdelavo trdnih snovi, ali uporaba drugih tehnik za preprečevanje
in zmanjševanje razpršene emisije, s katerimi se dosegajo
primerljivi učinki,
– zapiranje ali tesnjenje mest za pretovarjanje trdnih snovi
ali uporaba tehnike vlaženja trdne snovi,
– zajemanje in odpraševanje odpadnih plinov iz strojev in
druge opreme za obdelavo trdnih snovi.
(6) Pri obratovanju naprav, kjer se trdne snovi skladiščijo
v zaprtih ali prekritih prostorih, mora upravljavec naprave v
program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja razpršene
emisije snovi iz naprave vključiti predvsem naslednje ukrepe:
– prednostna uporaba zaprtih načinov skladiščenja, kot je
skladiščenje v silosih, bunkerjih, zabojnikih, skladiščnih halah
ali kontejnerjih,
– upoštevanje geometrije skladiščnih prostorov z namenom, da je emisija prahu čim manjša, če skladiščenje ni izvedeno popolnoma zaprto,
– uporaba zaprtih sistemov za natovarjanje in raztovarjanja trdnih snovi, pri čemer je treba zajeti odpadne pline in
izpodrinjeni zrak iz posod, kamor se snov pretovarja, ter jih
očistiti na odpraševalni napravi,
– uporaba opreme polnilnih naprav z varovalnim sistemom pred prenapolnitvijo,
– praznjenje silosov, zabojnikov skozi odprtino za odvzem
z urejenim odsesovanjem in uporaba stožčaste ali rotacijske
zapore v povezavi s transportnimi trakovi ali pnevmatskim
transporterji.
(7) Pri obratovanju skladišč na prostem mora upravljavec
naprave v program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja
razpršene emisije snovi iz skladišča na prostem vključiti naslednje ukrepe:
– prekritje površine na primer z blazinami,
– ozelenitev površine,
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– pršenje s sredstvi, ki vežejo prah, med postavljanjem
skladišča,
– utrjevanje površine,
– izdatno vlaženje jalovišč in mest natovarjanja in raztovarjanja, po potrebi ob uporabi sredstev za zmanjšanje površinske napetosti, če vlaženje ne ovira poznejše obdelave
ali predelave, zmožnosti skladiščenja ali kakovosti proizvoda
pretovarjanih snovi,
– sipanje ali odvzemanje za nasipi,
– uporaba višinsko nastavljivih transportnih trakov,
– zasaditev rastlinja kot zaščite pred vetrom,
– usmeritev vzdolžne osi jalovišča v glavni smeri vetra,
– omejitev višine jalovišča,
– čim večjo opustitev dovažanja in odvzemanja pri vremenskih razmerah, ki so še zlasti naklonjena nastajanju emisije
snovi, kakor je dolgotrajna suša, obdobja zmrzali ali velike
hitrosti vetra, in
– postavitev strehe, bočne zaščite ali kombinacija obeh
ukrepov tako, da se odprto skladiščenje, vključno s pomožnimi napravami, spremeni v deloma ali popolnoma zaprt način
skladiščenja trdnih snovi.
35. člen
(preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi
pri uporabi organskih snovi)
(1) Pri obratovanju naprave, kjer se uporabljajo, predelujejo, obdelujejo pretakajo ali skladiščijo organske snovi:
1. katerih parni tlak je pri temperaturi 293,15 K je enak ali
večji od 1,3 kPa,
2. ki vsebujejo več kakor 1 odstotek mase snovi iz I.
nevarnostne skupine organskih snovi, snovi iz II. in III. nevarnostne skupine rakotvornih snovi ali za reprodukcijo nevarnih
snovi, ali
3. ki vsebujejo na 1 kg mase več kakor 10 mg snovi iz I.
nevarnostne skupine rakotvornih snovi ali mutagenih snovi,
ali
4. ki vsebujejo obstojne snovi, ki se biološko akumulirajo,
mora upravljavec naprave zagotoviti, da se pri črpanju, prečrpavanju, transportu snovi po cevnih povezavah, nalivanju in
skladiščenju uporabljajo črpalke, kompresorji in druga oprema,
pri kateri so v zvezi s tesnjenjem in nadzorom tehnološkega
procesa uporabljene naslednje najboljše referenčne razpoložljive tehnike:
– uporaba tesnih črpalk, kot so črpalke z motorjem s prekatno pušo, črpalke z magnetno sklopko, črpalke z večkratnim
drsilnim tesnilom in predložnim ali zapornim medijem, črpalke
z večkratnim drsnim tesnilom in suhim tesnilom na strani zunanje atmosfere, membranske črpalke ali črpalke z mehastim
tesnenjem,
– uporaba sistemov z večkratnim tesnjenjem pri komprimiranju plinov ali hlapov, ki ustrezajo eni od značilnosti iz 2. in
4. točke tega odstavka. Pri uporabi mokrih tesnilnih sistemov
se zaporna tekočina kompresorjev ne sme razplinjati v okolico.
Pri uporabi suhih tesnilnih sistemov, npr. z inertnimi plini ali odsesavanjem puščanj transportnega medija, je treba uhajajoče
odpadne pline zajeti in jih odvesti v zbirni plinski sistem,
– izogibanje uporabi prirobničnih spojev razen, če so potrebni zaradi procesno tehničnih ali varnostno tehničnih razlogov ali zaradi omogočanja vzdrževalnih del,
– uporaba kakovostno zatesnjenih kovinskih tesnilnih
mehov s prigrajeno varnostno tesnilko ali njim enakovredne
tesnilne sisteme za zaporne elemente, namenjene zatesnjevanju prehodov vreten zapornih ali regulacijskih priprav, kot so
ventili ali drsniki.
(2) Mesta vzorčenja morajo biti izvedena in opremljena
tako, da razen v času izvajanja vzorčenja ne prihaja do emisije
snovi v zrak, postopek vzorčenja pa se izvede na način, ki je v
skladu z najboljšimi referenčnimi razpoložljivimi tehnikami.
(3) Upravljavec naprave mora zagotoviti, da je sestavni
del dokumentacije, priložene k vlogi za pridobitev okoljevar-
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stvenega dovoljenja za naprave iz prejšnjega odstavka, predlog
programa ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi, v katerega so vključeni opisi uporabe najboljših referenčnih
razpoložljivih tehnik iz prejšnjega odstavka.
(4) Upravljavec naprave mora zagotoviti izvajanje ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije pri pretakanju organskih snovi, kakor je vračanje plinov v povezavi s polnjenjem
od spodaj ali polnjenjem pod gladino tekočine. Odsesavanje
in odvod odpadnih plinov v napravo za čiščenje odpadnih
plinov je dovoljeno, če vračanje plinov ni tehnično izvedljivo
ali ekonomsko upravičeno. Sistemi za vračanje plinov morajo
obratovati tako, da je pretok organskih snovi možen samo, če
je priključen sistem za vračanje plinov, in da sistem za zbiranje
plinov in priključene naprave med vračanjem plina ne spuščajo
v zrak nobenih plinov, razen tistih, ki se morajo izpuščati zaradi
izpolnjevanja varnostno-tehničnih pogojev.
(5) Upravljavec naprave mora zagotoviti, da se za skladiščenje tekočih organskih snovi uporabljajo rezervoarji s fiksnimi
pokrovi s priključitvijo na zbirni plinski vod ali s priključkom na
napravo za čiščenje odpadnih plinov.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek je mogoče surovo nafto,
ki se skladišči v skladiščne rezervoarje prostornine več kakor
20.000 m³, skladiščiti tudi v rezervoarje s plavajočim pokrovom z
učinkovitim robnim tesnilom ali v rezervoarje s fiksnim pokrovom
z notranjim plavajočim pokrovom, če se s tem doseže zmanjšanje emisije za najmanj 97 odstotkov v primerjavi z rezervoarji s
fiksnim pokrovom brez notranjega plavajočega pokrova.
(7) Ne glede na določbe četrtega odstavka tega člena je
za tekoče organske snovi, ki imajo lastnosti iz 1. točke prvega
odstavka tega člena in niso tekoče organske snovi z lastnostmi
iz 2. do 4. točke prvega odstavka tega člena, je dovoljeno skladiščenje v rezervoarjih s fiksnim pokrovom celotne prostornine
manj kakor 300 m³ brez priključitve rezervoarja na zbirni plinski
vod ali na napravo za čiščene odpadnih plinov.
(8) Če so skladiščni rezervoarji postavljeni in obratujejo
nadzemno, mora upravljavec naprave zagotoviti, da:
– je zunanja stena in streha premazana z barvnim premazom, ki trajno odbija vsaj 70 odstotkov toplotnega sevanja,
– se plini in hlapi, ki iz izstopajo iz tlačno-razbremenilnih
armatur in naprav za praznjenje, odvajajo v zbirni plinski vod
ali v napravo za čiščenje odpadnih plinov, če je to varnostnotehnično izvedljivo,
– se odpadni plini, do katerih prihaja pri pregledih ali
čiščenju skladiščnih rezervoarjev, odvajajo v napravo za naknadno zgorevanje ali pa so potrebni enakovredni ukrepi za
preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi.
36. člen
(preprečevanje in zmanjševanje emisije obstojnih snovi)
Če so v odpadnih plinih obstojne snovi, ki se biološko akumulirajo, kot so dioksini in furani ali druge podobne organske
spojine, ki so zelo težko biološko razgradljive ali so strupene ali
za okolje kako drugače posebej škodljive, pa v tej uredbi niso
navedene v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije snovi, mora
upravljavec naprave ob upoštevanju in z uporabo tehnik, ki so
enakovredne najboljšim referenčnim razpoložljivim tehnikam,
zagotoviti čim manjšo emisijo teh spojin ali njihovo nadomestitev v surovinah in izdelkih z manj škodljivimi.
VIII. OBRATOVALNI MONITORING EMISIJE SNOVI
37. člen
(obratovalni monitoring emisije snovi)
(1) Upravljavec naprave mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi in v njegovem okviru zagotoviti izvajanje:
1. prvih meritev,
2. občasnih ali trajnih meritev emisije snovi in
3. ocenjevanje dodatne in celotne obremenitve na območju vrednotenja, če je ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka
za napravo določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.
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(2) Za izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi
mora upravljavec naprave zagotoviti merilna mesta emisije
snovi, ki so dovolj prostorna in dostopna za namestitev merilne
opreme ter načrtovana in izbrana tako, da so rezultati meritev
reprezentativni za emisijo snovi iz naprave in v skladu s standardi, ki urejajo preskusne metode na področju merjenja snovi
v odpadnih plinih in njihovih pretokov.
(3) Upravljavec naprave mora zagotoviti, da se izvaja
obratovalni monitoring emisije snovi v skladu s programom
obratovalnega monitoringa emisije snovi, ki ga je ministrstvo
določilo v okoljevarstvenem dovoljenju.
(4) Za naprave, za katere ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, mora upravljavec naprave zagotoviti, da se
izvaja obratovalni monitoring emisije snovi v skladu s s programom obratovalnega monitoringa emisije snovi iz predpisa, ki
ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak
iz nepremičnih virov onesnaževanja.
(5) Upravljavec naprave mora posredovati poročilo o izvedbi obratovalnega monitoringa emisije snovi ministrstvu v rokih in na način, ki sta določena v predpisu, ki ureja prve meritve
in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja.
38. člen
(prve meritve)
(1) Upravljavec naprave mora zagotoviti izvedbo prvih
meritev ne prej kakor 3 mesece in najpozneje po 9 mesecih
po začetku obratovanja naprave ali najpozneje 3 mesece po
izvedbi večje spremembe naprave.
(2) Prvih meritev ni treba izvajati na izpustih ali za snovi,
za katere je predpisano ali zagotovljeno merjenje emisije snovi
na podlagi trajnih meritev.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko
ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju določi, da prvih meritev ni treba izvajati, če je iz predloga programa obratovalnega
monitoringa emisije snovi, ki ga je upravljavec naprave priložil
k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, razvidno,
da se emisija snovi lahko oceni iz sestave surovin ali goriv,
ki se uporabljajo v napravi, ter iz listin o izvedenem postopku
ugotavljanja skladnosti in gre za napravo, ki se tipsko preskuša
v proizvodnem procesu.
39. člen
(občasne meritve)
(1) Upravljavec naprave mora zagotoviti izvajanje občasnih meritev za emisijo snovi iz naprave vsako tretje leto, razen
če za posamezno napravo poseben predpis, ki ureja emisijo
snovi iz te naprave, ne določa drugače.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se izvajajo
občasne meritve za posamezno snov:
– dvakrat letno za snov, za katere se v skladu s to uredbo
morajo izvajati trajne meritve, na posameznih izpustih naprave, kjer trajnih meritev ni mogoče zagotoviti zaradi tehničnih
razlogov,
– enkrat na leto za snov, katere največji masni pretok iz
naprave je večji od petkratnika mejnega masnega pretoka, pri
čemer se občasne meritve izvajajo na izpustih, kjer največji masni pretok tega izpusta presega mejni masni pretok te snovi,
– vsako peto leto za snov, če je največji masni pretok iz
naprave enak ali manjši od mejnega masnega pretoka, razen
če je za to snov določena mejna koncentracija na podlagi Priloge 10 te uredbe ali posebnega predpisa, ki ureja emisijo snovi
iz posamezne naprave.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka je
treba zagotoviti izvajanje občasnih meritev vsako peto leto za
naprave, ki obratujejo samostojno ali so del druge naprave in
so namenjene proizvodnji toplote ali elektrike ali oskrbi tekočih
ali plinastih goriv, stisnjenega zraka ali vode, če obratovalni
čas ne presega 300 ur letno in se za napravo vodi obratovalni
dnevnik, iz katerega je razviden čas obratovanja naprave.
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(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena občasnih meritev ni treba izvajati za snovi, za katere zagotovljeno merjenje emisije snovi na podlagi trajnih meritev.
(5) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena občasnih meritev ni treba izvajati na napravi, katere
največji masni pretok iz naprave je enak ali manjši od mejnega
masnega pretoka in je na podlagi sestave neočiščenega odpadnega plina možno izključiti prekoračitev mejnega masnega
pretoka.
(6) Upravljavec naprave mora zagotoviti, da se občasne
meritve prvič opravijo najpozneje 3 leta po začetku obratovanja
naprave ali najpozneje 2 leti po zaključku prvih meritev, kar je
prej.
40. člen
(trajne meritve)
(1) Če je zaradi emisije snovi največji masni pretok celotnega prahu iz naprave večji od 1.000 g/h in enak ali manjši od
3.000 g/h, mora upravljavec naprave zagotoviti, da je naprava
na vseh njenih pomembnih izpustih opremljena z merilnimi
napravami za trajno merjenje in prikazovanje pravilnega delovanja obratovanja naprav za čiščenje odpadnih plinov.
(2) Če je zaradi emisije snovi največji masni pretok celotnega prahu iz naprave večji od 3.000 g/h, mora upravljavec
naprave zagotoviti, da je naprava na vseh njenih pomembnih
izpustih opremljena z merilnimi napravami za trajno merjenje
in prikazovanje koncentracije celotnega prahu.
(3) Če so zaradi emisije snovi iz naprave v masnem pretoku celotnega prahu anorganski delci ali snovi iz I. nevarnostne
skupine organskih snovi ali rakotvorne snovi, mora upravljavec
naprave zagotoviti, da je naprava na vseh njenih pomembnih
izpustih opremljena z merilnimi napravami za trajno merjenje
in prikazovanje koncentracije celotnega prahu, če je največji
masni pretok celotnega prahu iz naprave več kakor petkrat
večji od enega od mejnih masnih pretokov, ki so določeni za
anorganske delce, snovi iz I. nevarnostne skupine organskih
snovi in rakotvorne snovi.
(4) Upravljavec naprave mora zagotoviti, da je naprava
na vseh njenih pomembnih izpustih opremljena z merilnimi
napravami za trajno merjenje in prikazovanje koncentracije
posamezne anorganske snovi v plinastem stanju, če največji
masni pretok iz naprave te anorganske snovi v plinastem stanju
presega naslednje vrednosti:
– 30.000 g/h za žveplov dioksid,
– 30.000 g/h za dušikov monoksid in dušikov dioksid,
izražen kot dušikov dioksid,
– 5.000 g/h za ogljikov monoksid, če gre zgorevanje goriv,
– 100.000 g/h za ogljikov monoksid, če ne gre za zgorevanje goriv,
– 300 g/h za fluor in njegove plinaste anorganske spojine,
izražene kot fluorovodik (HF),
– 1.500 g/h za plinaste anorganske spojine klora, izražene kot klorovodik (HCl),
– 300 g/h za klor,
– 300 g/h za vodikov sulfid.
(5) Če se v odpadnih plinih trajno meri koncentracija
žveplovega dioksida, mora upravljavec naprave zagotoviti, da
se ugotovi koncentracija žveplovega trioksida med kalibracijo
merilnika, njeno vrednost pa se vključi v izračune rezultatov
meritev.
(6) Če je iz rezultatov meritev koncentracij dušikovega dioksida razvidno, da je njegov delež v emisiji dušikovega monoksida manj kakor 10 odstotkov, se trajno merjenje dušikovega
dioksida lahko opusti, njegov delež pa se samo izračunava.
(7) Upravljavec naprave mora zagotoviti, da je naprava na
vseh njenih pomembnih izpustih opremljena z merilnimi napravami za trajno merjenje in prikazovanje koncentracije celotnega
organskega ogljika, če največji masni pretok organskih snovi
iz naprave presega naslednje vrednosti, izražene kot celotni
organski ogljik:
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– 1.000 g/h za snovi iz I. nevarnostne skupine organskih
snovi in
– 2.500 g/h za celotne organske snovi, razen če je s posebnim predpisom, ki ureja emisijo snovi iz naprave, drugače
določeno.
(8) Upravljavec naprave mora zagotoviti, da je naprava
na vseh njenih pomembnih izpustih opremljena z merilnimi napravami za trajno merjenje in prikazovanje koncentracije živega
srebra in njegovih spojin, izraženih kot Hg, če največji masni
pretok živega srebra in njegovih spojin iz naprave presega
2,5 g/h, razen če je koncentracija živega srebra in njegovih
spojin v odpadnih plinih manjša od 20 odstotkov mejne koncentracije, določene za te anorganske delce.
(9) Upravljavec naprave mora zagotoviti, da je naprava
na vseh njenih pomembnih izpustih opremljena z merilnimi napravami za trajno merjenje in prikazovanje koncentracije snovi
iz I. in II. nevarnostne skupine organskih snovi ali rakotvornih
snovi, če je največji masni pretok vsote teh snovi iz naprave
več kakor petkrat večji od enega od mejnih masnih pretokov
teh snovi in če je za tako merjenje upravljavcu naprave merilna
oprema na trgu dosegljiva.
(10) Pomemben izpust naprave je izpust, na katerem največji masni pretok snovi presega vrednosti iz drugega, tretjega,
četrtega, sedmega, osmega in devetega odstavka tega člena,
razen če se izpust uporablja vsako leto manj kakor 500 ur. Za
pomembne izpuste se štejejo tudi vsi izpusti naprave, katerih
vsota masnih pretokov je 90 odstotkov največjega masnega
pretoka naprave.
(11) Če obratovanje naprave ne zagotavlja predvidljivega
masnega pretoka snovi iz naprave ali če je pri obratovanju
naprav za čiščenje odpadnih plinov možno predvideti motnje, lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju določi
izvajanje trajnih meritev, čeprav največji masni pretok snovi iz
naprave ne dosega vrednosti, pri katerih je treba na podlagi
določb iz prejšnjih odstavkov tega člena zagotoviti izvajanje
trajnih meritev.
(12) Naprave, pri katerih je treba zagotavljati trajno merjenje koncentracije snovi, morajo biti opremljene s pripravami za
merjenje in vrednotenje, ki trajno merijo in beležijo obratovalne
parametre, ki so potrebni za vrednotenje trajnih meritev, kot so
temperatura odpadnih plinov, prostorninski pretok odpadnih
plinov, vsebnost vlage, tlak ali vsebnost kisika.
41. člen
(odstopanje od programa obratovalnega monitoringa)
(1) Ministrstvo lahko na podlagi vloge upravljavca naprave za okoljevarstveno dovoljenje ali njegovo spremembo
odobri opustitev ali spremembo načina izvajanja meritev za
posamezno snov v odpadnih plinih, če se spremenijo pogoji, ki
so s to uredbo določeni za njihovo izvajanje.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati poročilo
o meritvah emisije snovi in mnenje izvajalca monitoringa, iz
katerega je razvidno, da je zahtevana sprememba programa
obratovalnega monitoringa upravičena.
(3) Ministrstvo lahko upravljavcu naprave v okoljevarstvenem dovoljenju določi za napravo spremembo programa obratovalnega monitoringa, če na podlagi poročil o obratovalnem
monitoringu ali podatkov o tehnološkem procesu ugotovi, da so
se spremenili pogoji za izvajanje občasnih ali trajnih meritev.
(4) Za spremembo načina izvajanja meritev iz prvega
odstavka tega člena se šteje tudi:
– omejitev trajnih meritev na eno samo vodilno snov v
odpadnih plinih, če so onesnaževala zraka v odpadnem plinu
v nespremenljivem medsebojnem razmerju,
– opustitev trajnih meritev za posamezne snovi v odpadnih plinih, če je mogoče z drugimi preizkusi, npr. s trajnim preverjanjem učinkovitosti naprav za preprečevanje in zmanjševanje emisije, kot je merjenje temperature kurišča pri termičnem
naknadnem zgorevanju namesto meritev masne koncentracije
organskih snovi, ali merjenje tlačne razlike pri filtrskih izločevalnikih namesto meritve masne koncentracije delcev v odpadnih
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plinih, preverjanjem sestave goriv ali vhodnih surovin ali procesnih pogojev, z zadostno zanesljivostjo ugotoviti doseganje
mejnih vrednosti emisije snovi,
– opustitev trajnih meritev obratovalnih parametrov, če
ti parametri v skladu z izkušnjami le malo nihajo, so za oceno
emisije snovi nepomembni ali če jih je mogoče z zadostno
zanesljivostjo določiti na kak drug način,
– opustitev občasnih meritev za posamezno snov v odpadnih plinih, če za posamezne izpuste naprave iz rezultatov
drugih preskusov, kot je ugotavljanje učinkovitosti naprav za
preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, merjenje sestave goriv ali vhodnih surovin ali pogojev, pri katerih poteka
proces v napravi, izhaja, da mejne vrednosti emisije snovi niso
presežene,
– opustitev občasnih meritev za posamezno snov v odpadnih plinih, če se merjenje te snovi v odpadnih plinih izvaja
kot trajna meritev.
IX. NAPRAVA ZA ČIŠČENJE ODPADNIH PLINOV
42. člen
(poslovnik za naprave za čiščenje odpadnih plinov)
(1) Če se odpadni plini iz naprave obdelujejo v napravi za
čiščenje odpadnih plinov, mora upravljavec naprave zagotoviti,
da naprava za čiščenje odpadnih plinov obratuje v skladu s
poslovnikom.
(2) Poslovnik iz prejšnjega odstavka mora obsegati:
1. podatke o upravljavcu naprave,
2. podatke o izvoru odpadnih plinov, ki se na napravi
čistijo,
3. podatke pri ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri čiščenju
odpadnih plinov,
4. podatke o delovanju naprave za čiščenje odpadnih
plinov:
– opis tehnike čiščenja z navedbo kemikalij, ki se uporabljajo pri čiščenju,
– opis vrste in lastnosti posameznih delov naprave in
njihovega delovanja ter
– učinek čiščenja, predviden po projektu,
5. navodila za obratovanje in vzdrževanje naprave za
čiščenje odpadnih plinov,
6. navodila za nadzor nad delovanjem naprave za čiščenje odpadnih plinov ter merjenje in vrednotenje pravilnega
delovanja naprave za čiščenje odpadnih plinov,
7. navodila za ukrepe, s katerimi se ob nepravilnem delovanju vzpostavijo pravilni tehnološki pogoji čiščenja,
8. navodila za vodenje in shranjevanje obratovalnega
dnevnika,
9. podatke o delovnih mestih, potrebnih za obratovanje
naprave in vodenje obratovalnega dnevnika,
10. ime in naslov osebe, odgovorne za obratovanje in
vzdrževanje naprave za čiščenje odpadnih plinov.
(3) Poslovnik iz prvega odstavka tega člena mora imeti
naslednje priloge:
1. projekt izvedenih del naprave za čiščenje odpadnih
plinov, na podlagi katerega je izdano uporabno dovoljenje,
2. projekt za obratovanje in vzdrževanje naprave za čiščenje odpadnih plinov,
3. pregledno stanje sistema čiščenja odpadnih plinov z
označbo merilnih mest, kjer je treba zagotavljati meritve v
okviru obratovalnega monitoringa emisije snovi,
4. kalibracijske certifikate za merilne naprave za izvajanje
trajnih meritev,
5. kopijo okoljevarstvenega dovoljenja.
43. člen
(obratovalni dnevnik naprave za čiščenje odpadnih plinov)
(1) Upravljavec naprave za čiščenje odpadnih plinov mora
ne glede na velikost naprave zagotoviti vodenje obratovalnega
dnevnika.
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(2) V obratovalni dnevnik iz prejšnjega odstavka se dnevno vpisujejo vsa opravljena dela pri obratovanju in vzdrževanju
naprave za čiščenje odpadnih plinov, rezultati merjenja delovanja tehnologije čiščenja in vsi izredni dogodki, ki nastanejo
med obratovanjem zaradi drugačne sestave odpadnih plinov,
okvar ali drugih prekinitev obratovanja naprave in njihov čas
trajanja.
(3) Za vodenje obratovalnega dnevnika skrbi oseba, odgovorna za obratovanje in vzdrževanje naprave za čiščenje
odpadnih plinov.
(4) Obratovalni dnevnik je treba voditi v obliki vezane
knjige z oštevilčenimi stranmi.
(5) Obratovalni dnevnik iz prejšnjega odstavka lahko nadomesti računalniško vodena evidenca opravljenih del pri obratovanju in vzdrževanju naprave za čiščenje odpadnih plinov,
če je način vodenja in oblika te računalniško vodene evidence
določena v okoljevarstvenem dovoljenju.
X. IZMENJAVA INFORMACIJ
44. člen
(izmenjava informacij)
(1) V skladu s predpisi, ki urejajo poslovno tajnost, si ministrstvo z upravnimi organi drugih držav članic Evropske unije
(v nadaljnjem besedilu: EU), pristojnim za kakovost zunanjega
zraka, in Komisijo EU izmenjuje informacije o izkušnjah in
znanju, povezanih z ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje
onesnaževanja zunanjega zraka, kakor tudi o tehničnih postopkih in opremi ter o mejnih koncentracij snovi v zunanjem zraku
in mejnih vrednostih emisije snovi.
(2) Pri izmenjavi informacij iz prejšnjega odstavka ministrstvo zagotovi upravnim organom drugih držav članic EU, pristojnim za kakovost zunanjega zraka, enak obseg in kakovost
informacij, kakor so na voljo državljanom Republike Slovenije.
XI. POSEGI V PROSTOR
45. člen
(pridobitev gradbenega dovoljenja za novo napravo
ali spremembo naprave)
(1) Če je treba zaradi obratovanja naprave ali večje
spremembe v njenem obratovanju zgraditi gradbeni inženirski
objekt ali stavbo, ki je naprava po tej uredbi, in je v skladu s
to uredbo za njeno obratovanje ali za njeno spremembo treba
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, ga je treba pridobiti pred
pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
(2) Če je treba zaradi obratovanja naprave ali večje spremembe v njenem obratovanju zgraditi gradbeni inženirski objekt
ali stavbo, ki je naprava po tej uredbi, in je za njeno obratovanje
ali za njeno spremembo potrebna presoja vplivov na okolje v
skladu s predpisom, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere
je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
(3) Če za obratovanje naprave ali za njeno spremembo
po tej uredbi ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja in
zaradi posega v okolje zaradi gradnje naprave ali njene spremembe ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja, je treba
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti strokovno oceno vplivov emisije snovi v zrak iz naprave.
(4) Iz strokovne ocene vplivov emisije snovi v zrak iz
naprave morajo biti razvidni:
– firma in sedež upravljavca naprave,
– kraj naprave,
– vrsta naprave,
– uvrstitev naprave v eno od skupin iz seznama naprav iz
priloge 4 k tej uredbi,
– opis tehnološkega procesa v napravi, ki vpliva na emisijo snovi,
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– opis spremembe naprave, če gre za gradnjo zaradi
spremembe naprave,
– mejne vrednosti za emisijo snovi, ki jih je treba upoštevati pri obratovanju naprave,
– obseg prvih meritev emisije v zrak, če so za napravo
predpisane,
– poudarki, ki jih je treba v zvezi z emisijo snovi upoštevati
pri poročilu o izvedenih prvih meritvah,
– obseg obratovalnega monitoringa emisije snovi.
(5) Strokovno oceno vplivov emisije snovi v zrak iz naprave lahko izdela samo pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring
emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, pridobila pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega
monitoringa, ali osebe, ki je v skladu z zakonom imenovana
za izvedenca za okolje za vplive na okolje zaradi emisije snovi
v zrak.
(6) Strokovno oceno vplivov emisije snovi v zrak iz naprave je treba izdelati na obrazcu, ki ga objavi ministrstvo na
svojih spletnih straneh.
(7) Izdelovalec strokovne ocene vplivov emisije snovi v
zrak iz naprave mora strokovno oceno, ki jo je predal investitorju zaradi namena pridobitve gradbenega dovoljenja, poslati
ministrstvu v elektronski obliki.
(8) O strokovnih ocenah vplivov emisije snovi v zrak iz
prejšnjega odstavka ministrstvo vodi evidenco.
XII. NADZOR
46. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija,
pristojna za varstvo okolja.
47. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določbami
5., 6., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 42., 43. in 49. člena
te uredbe.
(2) Z globo od 40 eurov do 1.200 eurov se za prekršek
kaznuje upravljavec naprave, ki je fizična oseba, če upravlja
objekte za vzrejo živali v nasprotju z določbami 5. in 6. člena
te uredbe.
(3) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
upravljavca naprave.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
(začetek uporabe nekaterih določb te uredbe)
(1) Določbe 20. člena te uredbe v zvezi z ugotavljanjem
čezmerne obremenitve okolja zaradi emisije snovi se začnejo
uporabljati 1. januarja 2008.
(2) Določbe 39. člena te uredbe v zvezi z izvajanjem
občasnih meritev se začnejo uporabljati 1. januarja 2008, pri
čemer je treba za obstoječe naprave izvesti prvič meritve v
letu 2008, če se izvajajo vsako leto, v letu 2009, če se izvajajo
vsako tretje leto, in v letu 2010, če se izvajajo vsako peto leto.
Do 1. januarja 2008 se v zvezi z izvajanjem občasnih meritev
uporabljajo določbe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94, 68/96,
109/01 in 41/04 – ZVO-1).
(3) Določbe 40. člena te uredbe v zvezi z izvajanjem trajnih meritev se začnejo uporabljati 1. januarja 2008.
(4) Do izdaje predpisa, ki ureja emisije snovi, ki povzročajo vonjave, se določbe te uredbe v zvezi z emisijo snovi, ki
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povzročajo vonjave, in v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka ne
uporabljajo za naprave, ki se uvrščajo v eno od skupin naprav,
ki so v preglednici iz priloge 4 te uredbe označene s številkami
od 7.1 do 7.29, od 8.5 do 8.7 in 8.13.
(5) Do izdaje predpisa, ki ureja emisije snovi iz območja
za pridobivanje mineralnih surovin, se določbe te uredbe v
zvezi s pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja in v zvezi s
kakovostjo zunanjega zraka ne uporabljajo za naprave, ki se
uvrščajo v skupini naprav, ki sta v preglednici iz priloge 4 te
uredbe označeni s številkami 2.1 in 2.2.
(6) Do rokov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena se za ugotavljanje čezmerne obremenitve okolja zaradi
emisije snovi uporabljajo določbe 9. člena in za izvajanje trajnih meritev določbe 14. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94,
68/96, 109/01 in 41/04 – ZVO-1).
49. člen
(prilagoditev obstoječih naprav)
(1) Upravljavec obstoječe naprave, za katero pogoje v
zvezi z emisijo snovi določa predpis, ki ureja mejne vrednosti
emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se
uporabljajo organska topila, ali predpis, ki ureja mejne vrednosti
emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav,
v katerih se uporabljajo organska topila, mora najpozneje do
31. oktobra 2007 pridobiti za obratovanje naprave okoljevarstveno dovoljenje, pri čemer se za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja za obstoječo napravo upoštevajo zahteve iz teh
dveh predpisov.
(2) Upravljavec obstoječe naprave mora za napravo, za
katero je treba v skladu s to uredbo pridobiti okoljevarstveno
dovoljenje:
1. najpozneje do 31. decembra 2008 predložiti ministrstvu:
– predlog območja vrednotenja in
– predlog merilnih mest za ocenjevanje obremenitve;
2. najpozneje do 31. julija 2009 predložiti ministrstvu
predlog programa ocenjevanja celotne obremenitve, katerega
skladnost z določbami te uredbe potrdi ministrstvo z upravno
odločbo;
3. najpozneje do 31. decembra 2009 zagotoviti izvajanje
ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi iz 33.,
34., 35. in 36. člena te uredbe;
4. najpozneje do 31. decembra 2010 prilagoditi obratovanje naprave v zvezi z mejnimi vrednostmi zahtevam, določenim
s to uredbo za nove naprave;
5. najpozneje do 31. julija 2011 predložiti ministrstvu:
– oceno celotne obremenitve vključno z obrazložitvijo izračuna rezultatov ocene celotne obremenitve,
– oceno dodatne obremenitve vključno z obrazložitvijo
izračuna rezultatov ocene obremenitve;
6. najpozneje do 31. decembra 2011 pridobiti za obratovanje naprave okoljevarstveno dovoljenje, pri čemer se za
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječo napravo
uporabljajo določbe te uredbe, ki se nanašajo na podaljšanje
okoljevarstvenega dovoljenja.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora upravljavec obstoječe naprave zagotoviti prilagoditev obratovanja
obstoječe naprave v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije snovi
določbam te uredbe in za obratovanje celotne obstoječe na-
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prave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, če nastane zaradi
posegov v napravo po uveljavitvi te uredbe na napravi večja
sprememba.
(4) Upravljavec obstoječe naprave iz 35. člena te uredbe
mora najpozneje do 31. decembra 2007 vzpostaviti evidenco
vseh črpalk, sistemov za komprimiranje, tesnil, prirobničnih
spojev in zapornih elementov ter v tej evidenci beležiti redna
vzdrževalna dela do zamenjave teh sklopov obstoječe naprave
z najboljšimi referenčnimi razpoložljivimi tehnikami.
(5) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega
člena pri obstoječih napravah ni treba zagotoviti izpolnjevanja
določb te uredbe o višini odvodnika, če so izpolnjene zahteve
te uredbe glede kakovosti zunanjega zraka.
(6) Do prilagoditve obstoječih naprav v skladu s 4. točko
drugega odstavka tega člena se za mejne vrednosti emisije
snovi za obstoječe naprave uporabljajo določbe 3., 4., 5., 6.,
7., 17., 18., 19., 20., 21. in 22. člena in priloge Uredbe o emisiji
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 73/94, 68/96, 109/01 in 41/04 – ZVO-1).
50. člen
(prilagoditev v zvezi z izvajanjem drugih
upravnih postopkov)
(1) V postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja,
ki ga morajo upravljavci obstoječih naprav pridobiti v skladu
s predpisom, ki ureja obratovanje naprav, ki se uvrščajo med
naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega
obsega, se morajo v zvezi z emisijo snovi upoštevati zahteve
in pogoji te uredbe, pri čemer se do roka iz 5. točke drugega
odstavka prejšnjega člena v postopku izdaje tega okoljevarstvenega dovoljenja zahteve te uredbe v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka zaradi emisije snovi iz naprave ne upoštevajo.
(2) V postopkih izdaje okoljevarstvenih dovoljenj za nove
naprave in v postopkih izdaje okoljevarstvenih dovoljenj pri večjih spremembah obstoječih naprav, začetih do 31. decembra
2007, se zahteve te uredbe v zvezi s kakovostjo zunanjega
zraka zaradi emisije snovi iz naprave ne upoštevajo.
51. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o
emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni
list RS, št. 73/94, 68/96, 109/01 in 41/04 – ZVO-1) in Uredba o
emisiji snovi v zrak iz lakirnic (Uradni list RS, št. 73/94 in 41/04
– ZVO-1).
52. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-15/2007/6
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EVA 2006-2511-0041
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Naprave, ki povzroþajo emisijo snovi v zrak
1. Energetika:
1.1 koksarniške peþi,
1.2 rafinerije nafte, razen naprav, ki proizvajajo zgolj maziva iz surove nafte,
1.3 naprave za uplinjanje in utekoþinjanje premoga,
1.4 termoelektrarne, razen jedrskih elektrarn in druge velike in srednje kurilne naprave;
2. proizvodnja in predelava kovin:
2.1 naprave za praženje in sintranje kovinskih rud,
2.2 naprave za proizvodnjo surovega železa in jekla,
2.3 livarne železa in jekla z napravami za taljenje,
2.4 naprave za proizvodnjo in taljenje kovin, ki ne vsebujejo železa;
3. proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov:
3.1 naprave za proizvodnjo cementa in apna,
3.2 naprave za proizvodnjo in predelavo azbesta in proizvodnjo izdelkov iz azbesta,
3.3 naprave za proizvodnjo steklenih ali mineralnih vlaken,
3.4 naprave za proizvodnjo stekla,
3.5 naprave za proizvodnjo grobe keramike, zlasti ognjevzdržne opeke, cevi iz kremenaste gline,
opeke za oblaganje ter stropne opeke in strešne opeke;
4. kemijska industrija:
4.1 naprave za proizvodnjo olefinov, derivatov olefinov, monomerov in polimerov,
4.2 naprave za proizvodnjo drugih organskih intermediatov,
4.3 naprave za proizvodnjo osnovnih anorganskih kemikalij;
5. odstranjevanje odpadkov:
5.1 naprave za odstranjevanje strupenih in nevarnih odpadkov s sežiganjem,
5.2 naprave za obdelavo drugih trdnih in tekoþih odpadkov s sežiganjem;
6. druge industrijske panoge:
6.1 naprave za proizvodnjo papirne kaše s kemiþnimi postopki,
6.2 kamnolomi, rudniki in druga obmoþja za pridobivanje mineralnih surovin,
6.3 naprave za obdelavo, predelavo ali skladišþenje mineralnih surovin,
6.4 naprave za obdelavo, predelavo ali skladišþenje mineralnim surovinam podobnih materialov,
6.4 naprave za predelavo ali obdelavo odpadkov pred odstranjevanjem v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje z odpadki.

PRILOGA 2
Pomembne snovi, ki onesnažujejo zunanji zrak
1. žveplov dioksid in druge žveplove spojine;
2. dušikovi oksidi in druge dušikove spojine;
3. ogljikov monoksid;
4. organske spojine, še zlasti ogljikovodiki, razen metana;
5. težke kovine in njihove spojine;
6. prah, azbest (delci in vlakna v suspenziji), steklo in mineralna vlakna;
7. klor in njegove spojine in
8. fluor in njegove spojine.
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PRILOGA 3
IZRAýUN VIŠINE ODVODNIKA
Najmanjša višina odvodnika je 10 m, merjeno od ravni tal. Izpust odvodnika mora biti najmanj 3 m nad
streho stavbe ali od slemen streh sosednjih stavb, ki so bliže odvodniku, kakor je njegova višina. ýe je
naklon strehe manjši od 20 kotnih stopinj, se višina izpusta odvodnika nad streho izraþuna tako, kakor
þe bi imela streha naklon 20 kotnih stopinj, pri þemer pa je treba upoštevati, da višina odvodnika ne
sme biti veþ kakor dvakrat višja od stavbe.
ýe so si emisije snovi iz veþ odvodnikov približno enakih višin med seboj po snoveh v odpadnih plinih
podobne, je treba pri doloþanju višine odvodnika zlasti, þe vodoravna razdalja med odvodniki ni vsaj
14-krat veþja od njihove višine, zaradi prepreþevanja in zmanjševanja nalaganja posledic škodljivih
uþinkov odpadnih plinov preveriti uþinke emisije snovi iz vseh odvodnikov.
ýe se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za posamezno napravo oceni, da je celotna
obremenitev þezmerna zaradi preseganja mejne letne koncentracije snovi, ki jo izpušþa naprava skozi
odvodnik, katerega višina je izraþunana v skladu z izraþunom iz te priloge, je treba najprej naþrtovati
ukrepe zmanjšanja emisije te snovi iz naprave.
ýe izvedba ukrepov zmanjšanja emisije iz prejšnjega odstavka ni možna, je treba naþrtovati zvišanje
odvodnika na tako višino, ki zagotavlja, da letna vrednost celotne obremenitve zaradi te snovi v zraku
ne presega mejne letne koncentracije.
Najveþja višina odvodnika, izraþunana po metodi iz te priloge, je 250 m. ýe je na podlagi izraþuna iz
te priloge potrebna višina odvodnika veþja od 200 m, je treba naþrtovati tudi druge dodatne ukrepe na
napravi za prepreþevanje in zmanjševanje emisije snovi v okolje.
Uporaba metode za izraþun višine odvodnika po tej prilogi ni obvezna za naprave, ki izpušþajo
odpadne pline z nizkimi vrednostmi masnih tokov snovi (emisija snovi ne presega 10 % najmanjše
vrednosti za urni masni pretok snovi v odpadnih plinih iz priloge 5 k tej uredbi) ali za naprave, ki
obratujejo nekaj ur letno samo zaradi varnostnih razlogov, þe:
- te naprave niso peþi in
- je drugaþe zagotovljeno, da se odpadni plini neovirano izpušþajo v zrak.
Višina odvodnika se izraþuna iz krivulj v nomogramu, prikazanem na sliki 1 te priloge, kjer oznake
pomenijo:
H`
d
t
R
Q
S

višina odvodnika, izražena v m,
notranji premer odvodnika ali ekvivalentni notranji premer, izraþunan iz notranje površine preseka
odvodnika, izražen v m,
temperatura odpadnih plinov na vstopu v odvodnik, izražena v °C,
prostorninski pretok odpadnih plinov, izraþunan pri normnih pogojih in po odštetju vsebnosti vlage
ter izražen v m3/h,
najveþji masni pretok snovi v odpadnih plinih, izražen v kg/h,
koliþnik za doloþitev višine odvodnika, doloþen v preglednici 1 te priloge.

Temperatura odpadnih plinov na vstopu v odvodnik t, prostorninski pretok odpadnih plinov R in masni
pretok snovi v odpadnih plinih Q se doloþijo na podlagi ocenjenih vrednosti pri obratovanju naprave, ki
ima najveþje posledice na onesnaževanje zunanjega zraka, predvsem glede izbire goriva ali surovin,
ki vstopajo v napravo. V zvezi z emisijo dušikovega oksida je treba upoštevati 80 % pretvorbo te snovi
v odpadnih plinih v dušikov dioksid, kar pomeni, da je treba masni pretok dušikovega monoksida
pomnožiti z 0.92 in ga upoštevati kot masni pretok dušikovega dioksida ter ga uporabiti kot vrednost
za masni pretok snovi v odpadnih plinih Q v monogramu.
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Preglednica 1: vrednosti koliþnika za doloþitev višine odvodnika S.
Snov
Delci

S –vrednosti
0.08

Svinec in njegove anorganske spojine, izražene kot Pb

0.0025

Kadmij in njegove anorganske spojine, izražene kot Cd

0.00013

Živo srebro in njegove anorganske spojine, izražene kot Hg

0.00013

Klor

0.09

Anorganske spojine klora v plinastem stanju, izražene kot HCl
Fluor in njegove anorganske spojine v plinastem stanju, izražene kot HF
Ogljikov monoksid
Žveplov dioksid in žveplov trioksid, izražen kot SO2
Vodikov sulfid
Dušikovi oksidi, izraženi kot NO2
Nevarnostne skupine anorganskih delcev:
I. nevarnostna skupina

0.1
0.0018
7.5
0.14
0.003
0.1
0.005

II. nevarnostna skupina

0.05

III. nevarnostna skupina

0.1

Nevarnostne skupine organskih snovi
celotni ogljik
I. nevarnostna skupina
II, nevarnostna skupina
Nevarnostne skupine rakotvornih snovi
I. nevarnostna skupina

0.1
0.05
0.1
0.00005

II. nevarnostna skupina

0.0005

III. nevarnostna skupina

0.005

Navodilo za uporabo nomograma:
1. V levem spodnjem delu nomograma je treba doloþiti toþko T1, ki je preseþišþe þrt d v metrih in
t v °C .
2. Skozi toþko preseþišþa T1 se v smeri osi Y nariše þrto in poišþe toþko T2, ki je preseþišþe te
þrte s krivuljo izbrane vrednosti R v m3/h v levem zgornjem delu nomograma.
3. Iz toþke preseþišþa T2 se nariše v smeri osi X þrto in doloþi toþko T3, ki je preseþišþe te þrte s
krivuljo izbrane vrednosti Q/S v kg/h v desnem zgornjem delu nomograma.
4. Iz toþke preseþišþa T3 se nariše v smeri osi Y navzdol do osi, na kateri se odþita višino
odvodnika H'.
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Slika 1: nomogram za izraþun višine odvodnika

Št.

31 / 6. 4. 2007 /

Stran

4329

Stran

4330 /

Št.

31 / 6. 4. 2007

Uradni list Republike Slovenije

Izraþunano višino odvodnika H` je treba poveþati za dodatno višino J, þe je veþ kakor 5 % površine na
obmoþju vrednotenja, doloþenega za napravo, pokrito z gozdom ali gosto poselitvijo stavb ali je taka
gosta poselitev predvidena s prostorskim aktom.
Dodatna višina odvodnika J se doloþi na podlagi krivulje iz diagrama, prikazanega na sliki 2 te priloge,
kjer oznake pomenijo:
H
J`

celotna višina odvodnika, izraþunana kot vsota H = H`+J in izražena v m,
povpreþna višina gozda ali stavb znotraj obmoþja goste poselitve.

Slika 2: diagram za izraþun dodatne višine odvodnika J.

1

0,8

J/J'

0,6

0,4

0,2

0
0

0.15

0.3

J'/H'
ýe napravo obdaja na obmoþju vrednotenja neravna površina tal ali, þe je postavljena v dolini tako, da
nemoteno disperzijo snovi iz odvodnika onemogoþajo bližnje vzpetine, je treba višino odvodnika
izraþunati na podlagi rezultatov modela za izraþun disperzije snovi iz odvodnika, ki upošteva take
naravne ovire.
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PRILOGA 4
RAZVRŠýANJE NAPRAV V SKUPINE NAPRAV, ZA KATERE JE TREBA
PRIDOBITI OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE
Zap.
številka
skupine
naprav

1. stolpec
za naprave je treba pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje

1.

Energetika in pridobivanja mineralnih
surovin:
a. naprave za proizvodnjo elektrike, pare,
vroþe vode, procesne toplote ali vroþih
odpadnih plinov z uporabo goriv v kurišþu,
kakor
je
elektrarna,
naprava
za
soproizvodnjo toplote in elektrike, toplarna,
plinska turbina, nepremiþni motor z
notranjim zgorevanjem ali druga naprava za
zgorevanje
goriv,
vkljuþno
z
njimi
povezanimi parnimi kotli, þe je vhodna
toplotna moþ 50 MW ali veþ;
b. peþi sušilnikov, pri katerih odpadni plini
ali plamen neposredno segrevajo, sušijo ali
drugaþe obdelujejo proizvode, þe je vhodna
toplotna moþ 50 MW ali veþ;
-

1.1

1.2

2. stolpec
za naprave je treba pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje, þe je
zanje obvezna presoja vplivov na
okolje
-

a. naprava za proizvodnjo elektrike, pare,
vroþe vode, procesne toplote ali vroþih
odpadnih plinov, ki uporablja za zgorevanje
v kurišþu:
- premog, koks vkljuþno s koksom iz nafte,
brikete iz premoga, brikete iz šote, naravni
les, naravni bitumen, kurilna olja razen
lahkega kurilnega olja z vhodno toplotno
moþjo veþjo od 1 MW in manjšo od 50 MW,
- plinska goriva kakor je koksni plin, plavžni
plin, rudniški plin, sintetiþni plin, rafinerijski
plin, plin iz blata þistilnih naprav ali bioplin
razen neobdelanega naravnega plina,
utekoþinjenega naftnega plina ali vodika, z
vhodno toplotno moþjo veþjo od 10 MW in
manjšo od 50 MW, ali
- ekstra lahko kurilno olje, metanol, etanol,
neobdelano rastlinsko olje ali metil ester iz
rastlinskih olj, neobdelan naravni plin,
utekoþinjeni naftni plin ali vodik z vhodno
toplotno moþjo veþjo od 20 MW in manjšo
od 50 MW, kakor je elektrarna, naprava za
soproizvodnjo toplote in elektrike, toplarna,
plinska turbina, nepremiþni motor z
notranjim zgorevanjem in druge naprave za
zgorevanje
goriv,
vkljuþno
z
njimi
povezanimi parnimi kotli razen nepremiþnih
motorjev z notranjim zgorevanjem za pogon
vrtalnih naprav ali za pogon generatorjev v
sistemih za varnostno napajanje z elektriko;
b. peþi sušilnikov, pri katerih odpadni plini
ali plamen neposredno segrevajo, sušijo ali
drugaþe obdelujejo proizvode, þe je vhodna
toplotna moþ manj kot 50 MW;
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naprave za proizvodnjo elektrike, pare,
vroþe vode, procesne toplote ali vroþih
odpadnih plinov z uporabo drugih trdnih ali
tekoþih goriv, kakor so goriva iz skupine z
zaporedno številko 1.2, (na primer trdno in
tekoþe biogorivo, pridobljeno iz odpadkov
ali masti in olja iz živalskih stranskih
proizvodov, þe so izpolnjeni pogoji iz
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
1774/2002/ES) v svojih kurišþih, kakor je
elektrarna, naprava za soproizvodnjo
toplote in elektrike, toplarna, plinska turbina,
nepremiþni motor z notranjim zgorevanjem
ali druga naprava za zgorevanje goriv,
vkljuþno z njimi povezanimi parnimi kotli, þe
je vhodna toplotna moþ enaka ali veþja od 1
MW in manjša od 50 MW;
nepremiþni motor z notranjim zgorevanjem,
ki uporablja ekstra lahko kurilno olje,
dizelsko olje, metanol, etanol, neobdelano
rastlinsko olje, metil ester iz rastlinskih olj ali
plinasta goriva, kakor je koksni plin, plavžni
plin, rudniški plin, sintetiþni plin, rafinerijski
plin, plin iz blata þistilnih naprav ali bioplin,
neobdelani naravni plin, utekoþinjeni naftni
plin ali vodik, z vhodno toplotno moþjo veþjo
od 50 MW;
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naprave za proizvodnjo elektrike, pare,
vroþe vode, procesne toplote ali vroþih
odpadnih plinov z uporabo drugih trdnih ali
tekoþih goriv, kakor so goriva iz skupine
naprav z zaporedno številko 1.2, v svojih
kurišþih, kakor je elektrarna, naprava za
soproizvodnjo toplote in elektrike, toplarna,
plinska turbina, nepremiþni motor z
notranjim zgorevanjem ali druga naprava za
zgorevanje
goriv,
vkljuþno
z
njimi
povezanimi parnimi kotli, þe je vhodna
toplotna moþ veþja od 100 kW in manjša od
1 MW;

a.
nepremiþni
motor
z
notranjim
zgorevanjem, ki uporablja ekstra lahko
kurilno olje, dizelsko olje, metanol, etanol,
neobdelano rastlinsko olje, metil ester iz
rastlinskih olj ali plinasta goriva, kakor je
koksni plin, plavžni plin, rudniški plin,
sintetiþni plin, rafinerijski plin, plin iz blata
þistilnih naprav ali bioplin, neobdelani
naravni plin, utekoþinjeni naftni plin ali
vodik, z vhodno toplotno moþjo veþjo od 1
MW in manjšo od 50 MW razen, þe gre za
motorje za pogon vrtalnih naprav;
b.
nepremiþni
motorji
z
notranjim
zgorevanjem za proizvodnjo elektrike, pare,
vroþe vode, procesne toplote in vroþih
odpadnih plinov, ki uporabljajo:
aa. plinska goriva kakor je koksni plin,
plavžni plin, rudniški plin, sintetiþni plin,
rafinerijski plin, plin iz blata þistilnih naprav
ali bioplin razen neobdelanega naravnega
plina, utekoþinjenega naftnega plina ali
vodika, z vhodno toplotno moþjo veþjo od 1
MW in manjšo od 10 MW, ali
bb. ekstra lahko kurilno olje, dizelsko olje,
metanol, etanol, neobdelano rastlinsko olje,
metil ester iz rastlinskih olj ali plinasta
goriva, kakor je neobdelani naravni plin,
utekoþinjeni naftni plin ali vodik, z vhodno
toplotno moþjo veþjo od 1 MW in manjšo od
20 MW,
razen nepremiþnih motorjev z notranjim
zgorevanjem za pogon vrtalnih naprav ali za
pogon generatorjev v sistemih za varnostno
napajanje z elektriko;
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1.5

nepremiþne plinske turbine, þe uporabljajo
ekstra lahko kurilno olje, dizelsko olje,
metanol, etanol, neobdelano rastlinsko olje,
metil ester iz rastlinskih olj ali plinasta
goriva, kakor je koksni plin, plavžni plin,
rudniški plin, sintetiþni plin, rafinerijski plin,
plin iz blata þistilnih naprav ali bioplin,
neobdelani naravni plin, utekoþinjeni naftni
plin ali vodik, z vhodno toplotno moþjo veþjo
od 50 MW;
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a.
nepremiþne
plinske
turbine,
þe
uporabljajo ekstra lahko kurilno olje,
dizelsko olje, metanol, etanol, neobdelano
rastlinsko olje, metil ester iz rastlinskih olj ali
plinasta goriva, kakor je koksni plin, plavžni
plin, rudniški plin, sintetiþni plin, rafinerijski
plin, plin iz blata þistilnih naprav ali bioplin,
neobdelani naravni plin, utekoþinjeni naftni
plin ali vodik, z vhodno toplotno moþjo veþjo
od 1 MW in manjšo od 50 MW razen
naprav, ki obratujejo v zakljuþenem krogu;
b. plinska turbina za proizvodnjo elektrike,
pare, vroþe vode, procesne toplote ali
vroþih odpadnih plinov, þe uporabljajo:
aa. plinska goriva kakor je koksni plin,
plavžni plin, rudniški plin, sintetiþni plin,
rafinerijski plin, plin iz blata þistilnih naprav
ali bioplin razen neobdelanega naravnega
plina, utekoþinjenega naftnega plina ali
vodika, z vhodno toplotno moþjo veþjo od 1
MW in manjšo od 10 MW, ali
bb. ekstra lahko kurilno olje, dizelsko olje,
metanol, etanol, neobdelano rastlinsko olje,
metil ester iz rastlinskih olj ali plinasta
goriva, kakor je neobdelani naravni plin,
utekoþinjeni naftni plin ali vodik, z vhodno
toplotno moþjo veþjo od 1 MW in manjšo od
20 MW,
razen naprav, ki obratujejo v zakljuþenem
krogu;

1.6

-

1.7

naprave za briketiranje rjavega ali þrnega
premoga;
naprave za suho destiliranje lignita, þrnega
premoga, lesa, šote ali katrana, kakor je
plavž, plinarna ali naprava za ogljiþenje
razen kop za izdelavo oglja iz lesa;
naprave za destilacijo ali nadaljnjo
procesiranje katrana ali proizvodov iz
katrana;
-

1.8

1.9
1.10
1.11
1.12

naprave za uplinjanje ali utekoþinjanje
premoga ali skrilavcev, ki vsebujejo
bitumen;
-

naprava za mletje ali sušenje premoga, þe
je zmogljivost naprave veþ kakor 1 t
premoga na uro;
-

naprave za proizvodnjo generatorskega
plina iz trdnih goriv
naprave za proizvodnjo plina mestnega
plinovoda
s
postopki
krekinga
ogljikovodikov;
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Pridobivanje nekovinskih mineralnih
surovin in proizvodnja stekla, keramike
in gradbenih materialov:
kamnolomi s površino, kjer se dejansko
izkorišþa mineralne surovine, veþjo od 10
ha;

2.2

-

2.3

naprave za proizvodnjo cementnega
klinkerja v rotacijskih peþeh ali cementa, þe
se uporabljajo goriva iz toþke 1.2 te tabele;
naprave za žganje apnenca s proizvodnjo
zmogljivostjo 50 t žganega apna na dan ali
veþ;

2.4

2.5

-

2.6

naprave za proizvodnjo azbesta ali
proizvodnjo izdelkov iz azbesta ali
katerokoli proizvodni proces z uporabo
azbesta;
-

2.7
2.8

naprave za proizvodnjo stekla tudi, þe je
odpadno steklo surovina za proizvodnjo,
vkljuþno z napravami za proizvodnjo
steklenih vlaken s talilno zmogljivostjo veþ
kakor 20 t na dan;

2.9

-

2.10

naprave za izdelavo keramiþnih izdelkov z
žganjem,
zlasti
strešnikov,
opek,
ognjevarnih opek, plošþic, lonþevine ali
porcelana s proizvodno zmogljivostjo veþ
kakor 75 ton na dan ali z zmogljivostjo peþi
veþ kakor 4 m3 in gostoto vložka v
posamezno peþ veþ kakor 300 kg/m3

2.11

naprave za taljenje
mineralnih snovi
vkljuþno z napravami za proizvodnjo
mineralnih vlaken;
-

2.12

Uradni list Republike Slovenije

kamnolomi s površino, kjer se dejansko
izkorišþa mineralne surovine, manjšo od 10
ha, þe se pri izkorišþanju uporablja
razstrelivo;
naprave za drobljenje, brušenje, struženje
ali separiranje naravnih ali umetnih kamnin
in gradbenih odpadkov razen naprav za
separiranje peska in gramoza;
a. naprave za proizvodnjo apna s
proizvodnjo zmogljivostjo manj kakor 50 t
žganega apna na dan;
b. naprave za žganje ali kalciniranje boksita,
dolomita, gipsa, magnezita, kvarcita ali gline
zaradi proizvodnje šamota;
naprave za brušenje ali struženje gipsa,
magnezita, mineralnih barv, morskih školjk,
lojevca, gline, tufa ali cementnega klinkerja;
-

naprave za ekspandiranje perlita, skrilavcev
ali gline;
naprave za proizvodnjo stekla tudi, þe je
odpadno steklo surovina za proizvodnjo,
vkljuþno z napravami za proizvodnjo
steklenih vlaken razen vlaken za namene v
medicini ali telekomunikacijah s talilno
zmogljivostjo veþ kakor 100 kg in manj
kakor 20 t na dan;
naprave za kislo poliranje ali kislo glaziranje
stekla ali izdelkov iz stekla z uporabo fluor
vodikove kisline, þe je prostornina posod za
obdelavo veþja od 0,05 m3;
naprave za izdelavo keramiþnih izdelkov z
žganjem,
zlasti
strešnikov,
opek,
ognjevarnih opek, plošþic, lonþevine ali
porcelana s proizvodno zmogljivostjo veþ
kakor 75 ton na dan ali z zmogljivostjo peþi
veþ kakor 4 m3 in gostoto vložka v
posamezno peþ veþ kakor 100 kg/m3 razen
elektriþnih peþi, ki ne obratujejo zvezno in
nimajo sistema za izpušþanje odpadnih
plinov;
naprave za proizvodnjo betona, malte ali
drugih konstrukcijskih materialov pri gradnji
cest, ki uporabljajo cement, s proizvodnjo
zmogljivostjo 100 m3 na uro ali veþ ne glede
na to, da se mešanje materialov v napravi
izvaja skoraj v suhem stanju;
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2.13

-

2.14

naprave za pripravo zmesi bitumna ali
katrana z mineralnimi surovinami vkljuþno z
napravami za proizvodnjo bituminoznih
materialov in naprav za predelavo
recikliranega
asfalta
s
proizvodno
zmogljivostjo 200 t materiala na uro ali veþ;

3.

Proizvodnja jekla, železa in drugih kovin
vkljuþno s predelavo kovin:

3.1

naprave za praženje ali sintranje kovinskih
rud (vkljuþno s sulfidno rudo)
naprave za proizvodnjo, obdelavo ali
taljenje grodlja ali jekla:
a. v funkcionalno enoto povezane naprave
za proizvodnjo in predelavo grodlja ali jekla
vkljuþno z vsemi deli, ki so na istem kraju
vkljuþeni v proizvodnjo ali predelavo;
b. naprave za proizvodnjo in taljenje grodlja
ali jekla vkljuþno s kontinuiranim litjem tudi
kadar se za vhodni material uporabljajo
koncentrati ali sekundarne surovine s
proizvodno zmogljivostjo 2,5 t na uro ali
veþ;
naprave za proizvodnjo barvnih kovin iz
rude, koncentratov ali sekundarnih surovin z
metalurškimi, kemiþnimi ali elektrolitskimi
postopki
naprave za taljenje, litje ali rafiniranje
barvnih kovin in njihovih zlitin ter njihovih
produktov, primernih za ponovno predelavo
(iz postopkov rafinacije, vlivanja) s talilno
zmogljivostjo veþ kakor 4 tone na dan za
svinec in kadmij ali 20 ton na dan za vse
druge barvne kovine

3.2

3,3

3.4

3.5

-
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naprave
za
proizvodnjo
gradbenih
konstrukcijskih elementov, þe se pri tem
uporablja cement in druga gradbena veziva
s tlaþenjem, tresenjem in vibriranjem in je
proizvodna zmogljivost veþ kakor 1 t
gradbenega materiala na uro;
naprave za pripravo zmesi bitumna ali
katrana z mineralnimi surovinami vkljuþno z
napravami za proizvodnjo bituminoznih
materialov in naprav za predelavo
recikliranega
asfalta
s
proizvodno
zmogljivostjo manj kakor 200 t materiala na
uro;

naprave za taljenje jekla s proizvodnjo
zmogljivostjo manj kakor 2,5 t na uro;

-

naprave za taljenje, litje ali rafiniranje
barvnih kovin in njihovih zlitin ter njihovih
produktov, primernih za ponovno predelavo
(iz postopkov rafinacije, vlivanja), s talilno
zmogljivostjo veþjo od 0,5 t na dan in
manjšo od 4 t na dan za svinec ali kadmij in
veþjo od 2 t na dan in manjšo od 20 t na
dan, þe gre za druge barvne kovine, razen:
- za naprave za vakuumsko taljenje,
- naprave za taljenje zlitin kositra in bizmuta
ali rafiniranega cinka in aluminija v povezavi
z bakrom ali magnezijem,
- naprave za taljenje, ki so del strojev za
ulivanje barvnih kovin ali zlitin v kalupe,
- naprave za taljenje žlahtnih kovin ali
njihovih zlitin,
- kopeli za spajkanje in,
- naprave za kositranje z vroþim zrakom:
naprave za ravnanje površin jekla zlasti
ingotov, plošþ ali palic s plamensko
obdelavo;
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3.6

naprave za valjanje kovin;

3.7

livarne železa in jekla s proizvodno
zmogljivostjo veþ kakor 20 ton na dan;

3.8

naprave za litje barvnih kovin s proizvodnjo
zmogljivostjo 4 t na dan ali veþ za svinec in
kadmij in s proizvodno zmogljivostjo 20 t na
dan ali veþ, þe gre za druge barvne kovine;

3.9

naprave za nanašanje zašþitnih prevlek iz
staljenih kovin na železo in jeklo z vložkom
veþ kakor 2 toni surovega jekla na uro;

3.10

naprave za površinsko obdelavo kovin in
plastiþnih mas z uporabo elektrolitskih ali
kemiþnih postopkov v delovnih kadeh s
prostornino veþ kakor 30 m3 (kadi za
izpiranje niso vštete)

3.11

naprave z enim ali veþ kladivi z mehanskim
pogonom, þe uporabna energija na eno
kladivo presega 20 kJ
naprave za eksplozijsko litje ali oblikovanje
kovin s proizvodno zmogljivostjo 10 kg
eksploziva ali veþ na posamezno operacijo;
-

3.12
3.13

3.14
3.15
3.16

naprave za proizvodnjo brezšivnih ali
varjenih jeklenih cevi;
naprave za proizvodnjo ali popravilo plovil
dolžine 20 m ali veþ;
naprave za proizvodnjo železniških vozil s
proizvodno zmogljivostjo 600 vozil na leto
ali veþ, pri þemer se za eno železniško
vozilo šteje 0,5 vlaka, 1 lokomotiva, 1
potniški vagon in 3 železniški tovorni
vagoni;
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naprave za valjanje kovin:
a. hladno valjanje trakov z debelino traku
650 mm ali veþ,
b. s proizvodno zmogljivostjo z 1 t na uro
ali veþ za težke kovine in
c. s proizvodno zmogljivostjo z 0,5 t na uro
ali veþ za lahke kovine;
livarne železa in jekla s proizvodno
zmogljivostjo veþ kakor 2 t ulitkov na dan in
manj kakor 20 t ulitkov na dan;
naprave za ulivanje barvnih kovin s
proizvodnjo zmogljivostjo veþjo od 0,5 t na
dan in manjšo od 4 t na dan za svinec in
kadmij in s proizvodno zmogljivostjo veþjo
od 2 t na dan in manjšo od 20 t na dan, þe
gre za druge barvne kovine razen za:
- ulivanje zvonov in spomenikov,
- ulivanje z uporabo kovinskih modelov in
- ulivanje, pri katerem je material stopljen v
premiþnih talilnih loncih;
naprave za nanašanje zašþitnih prevlek iz
staljenih kovin na:
a. kovinske površine v talilnih kadeh s
proizvodno zmogljivostjo veþjo od 500 kg na
uro in manjšo od 2 t na uro razen za
naprave za kontinuirano pocinkanjepo
postopku Sendzimir,
b. kovinske ali plastiþne površine v
napravah za plamensko, plazemsko ali
elektriþno prekrivanje z brizganjem s
proizvodno zmogljivostjo 2 t na uro ali veþ,
þe gre za svinec, kositer, cink, nikelj, kobalt
ali njihove zlitine;
naprave za površinsko obdelavo kovin s
postopki,
pri
katerih
se
uporablja
fluorovodikova kislina ali dušiþna kislina, þe
je prostornina kadi za obdelavo veþja od 1
m3 in manjša od 30 m3;
naprave z enim ali veþ kladivi z mehanskim
pogonom, þe uporabna energija na eno
kladivo presega 1 kJ in je manjša od 20 kJ;
naprave za proizvodnjo ali popravilo:
a. kovinskih rezervoarjev s prostornino 5 m3
ali veþ ali
b. kovinskih rezervoarjev s površino dna 7
m2 ali veþ;
-
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3.17

-

3.18

-

3.19

-

3.20

-

3.21

naprave za proizvodnjo ali sestavljanje
motornih vozil ali za proizvodnjo motorjev za
motorna vozila s proizvodnjo zmogljivostjo
100.000 kosov na leto ali veþ;
naprave za sestavljanje ali popravilo letal,
þe je letna proizvodna zmogljivost veþja od
50 letal ali letna zmogljivost popravljanja
letal veþja od 100 letal, pri þemer pa
vzdrževanje letal ni vkljuþeno;

3.22

4.

Proizvodnja
kemiþnih
izdelkov,
fitofarmacevtskih sredstev in rafiniranje
mineralnih olj

4.1

naprave za proizvodnjo snovi ali skupin
snovi s kemiþno pretvorbo:
a. proizvodnja enostavnih ogljikovodikov
(cikliþnih ali acikliþnih, nasiþenih ali
nenasiþenih, alifatskih ali aromatskih),
b. proizvodnja ogljikovodikov z vezanim
kisikom, kakor so alkoholi, aldehidi, ketoni,
karboksilne kisline, estri, acetati, etri,
peroksidi, epoksidne smole,
c. proizvodnja ogljikovodikov z vezanim
žveplom ,
d. proizvodnja ogljikovodikov z vezanim
dušikom, kakor so amini, amidi, nitrozo-,
nitro- ali nitratne spojine, nitrili, cianati,
izocianati,
e. proizvodnja ogljikovodikov z vezanim
fosforjem,
f. proizvodnja halogeniranih ogljikovodikov,
g. proizvodnja organo kovinskih spojin,
h. proizvodnja osnovnih plastiþnih mas
(polimeri, sintetiþna vlakna in celulozna
vlakna),
i. proizvodnja sintetiþnega kavþuka,
j. proizvodnja organskih barvil in pigmentov,
k. proizvodnja površinsko aktivnih snovi,
l. proizvodnja anorganskih plinov, kakor so
amoniak, klor ali vodikov klorid, fluor ali
vodikov fluorid, ogljikovi oksidi, žveplove
spojine, dušikovi oksidi, vodik, žveplov
dioksid, karbonilklorid,
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naprave za površinsko obdelavo proizvodov
iz jekla, ploþevine ali ulitega železa s trdnimi
brusi, þe se obdelujejo na prostem ali þe je
prostorninski pretok odpadnega zraka iz
naprave veþ kakor 300 m3/h;
naprave
za
proizvodnjo
svinþevih
akumulatorjev;
naprave za proizvodnjo kovin v prahu z
drobljenjem;
naprave za proizvodnjo aluminija, železa ali
magnezija v prahu ali v pastah ali paste ali
prah, ki vsebujejo svinec ali nikelj, kakor
tudi prah ali paste iz drugih kovin, þe se
proizvajajo po drugih postopkih, kakor je
postopek iz skupine 3.19, razen naprav za
proizvodnjo prahu iz žlahtnih kovin;
-

-

4337
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m. proizvodnja anorganskih kislin, kakor so
kromova kislina, fluorovodikova kislina,
fosforjeva
kislina,
dušikova
kislina,
klorovodikova kislina, žveplova kislina,
oleum, žveplasta kislina ,
n. proizvodnja anorganskih baz, kakor so
amonijev hidroksid, kalijev hidroksid,
natrijev hidroksid,
o. proizvodnja anorganskih soli, kakor so
amonijev klorid, kalijev klorat, kalijev
karbonat, natrijev karbonat, perborat,
srebrov nitrat,
p. proizvodnja nekovin, kovinskih oksidov ali
drugih anorganskih spojin, kakor so kalcijev
karbid, silicij in silicijev karbid,
q. proizvodnja fosforjevih, dušikovih ali
kalijevih gnojil (enostavnih ali sestavljenih),
r. proizvodnja osnovnih sredstev za zašþito
rastlin ali biocidov,
s. proizvodnja osnovnih farmacevtskih
sredstev, þe se uporabljajo kemiþni
postopki,
t. proizvodnja eksplozivnih sredstev,

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6
4.7

pri þemer se naprave za proizvodnjo
radioaktivnih snovi ne štejejo med naprave
te skupine;
-

naprave
za
proizvodnjo
osnovnih
farmacevtskih sredstev (aktivnih snovi za
farmacevtiko), þe uporabljajo biološke
postopke v industrijskem obsegu;

naprave za destiliranje ali rafiniranje ali
nadaljnjo predelavo surovega olja ali
surovega olja v rafinerijah mineralnih olj,
odpadnih olj ali maziv, v petrokemiþnih
industrijskih obratih ali pri proizvodnji
parafina vkljuþno z rafinerijami plina;
naprave za proizvodnjo saj;
naprave
za
proizvodnjo
grafita
ali
elektrografita
z
zgorevanjem
ali
grafitiziranjem za izdelavo elektrod, krtaþk
ali drugih delov opreme;

naprave za mehansko mešanje, pakiranje
ali prepakiranje sredstev za zašþito rastlin
ali pesticidov ali njihovih aktivnih snovi, þe
se teh snovi uporabi dnevno 5 t ali veþ;
Naprave za proizvodnjo farmacevtskih
sredstev ali pripravkov za proizvodnjo
farnacevtskih sredstev v industrijskem
obsegu, þe:
a. ekstrahirajo, destilirajo ali obdelujejo
rastline, deli rastlin ali sestavine rastlin na
podoben naþin razen ekstrakcije rastlin z
uporabo etanola brez toplotne obdelave,
b. se uporabljajo trupla živali, deli ali
sestavine živalskih teles ali metaboliþni
živalski produkti v postopkih, ki niso
postopki iz skupine 4.3 v 1. stolpcu,
razen naprav, ki obratujejo izkljuþno zaradi
produkcije v obliki odmerkov;
-

naprave za proizvodnjo maziv, kakor je
mazalno olje, mazalna mast ali mazalno olje
za hlajenje strojev;
-
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4.8

-

4.9

-

4.10

naprave za proizvodnjo barv in premazov
(lošþila, oljni premazi, laki, disperzna
barvila) ali tiskarskih barv, þe se hlapne
organske spojine uporabljajo v koliþini veþji
od 25 t na dan ali veþ pri temperaturi 293,1
K in parnem tlaku najmanj 0,01 kPa;

5.

Površinska
obdelava
z
uporabo
organskih snovi, proizvodnja plastiþnih
folij ter postopki predelave smol in
plastike

5.1

naprave za površinsko obdelavo materialov,
objektov ali proizvodov vkljuþno s
pripadajoþimi sušilniki, þe se uporabljajo
organska topila, zlasti þe gre za prelivanje,
tiskanje, premazovanje, razmašþevanje,
tesnjenje, laminiranje, umerjanje, barvanje,
þišþenje ali impregniranje pri uporabi veþ
kakor 150 kg organskih topil na uro ali veþ
oziroma pri letni porabi 200 t organskih topil
ali veþ;

Št.

31 / 6. 4. 2007 /

Stran

naprave za destilacijo hlapnih organskih
spojin pri temperaturi 293,1 K, parnem tlaku
najmanj 0,01 kPa in pri proizvodni
zmogljivosti 1 t na uro ali veþ;
naprave za topljenje naravnih smol ali
sintetiþnih smol s proizvodno zmogljivostjo 1
t na dan ali veþ;
-

a. naprave za površinsko obdelavo
materialov, objektov ali proizvodov vkljuþno
s pripadajoþimi sušilniki, þe se uporabljajo
organska topila, zlasti þe gre za prelivanje,
tiskanje, premazovanje, razmašþevanje,
tesnjenje, laminiranje, umerjanje, barvanje,
þišþenje ali impregniranje pri uporabi veþ
kakor 25 kg organskih topil na uro in manj
kakor 150 kg organskih topil na uro oziroma
pri letni porabi veþ kakor 15 t organskih topil
in manj kakor 200 t organskih topil;
b. naprave za tiskanje materiale v obliki folij
ali trakov v rotirajoþih tiskarskih strojev, þe:
- barvila ali premazi vsebujejo organska
topila veþ kakor 50 masnih % etanola in þe
urna poraba organskih topil je veþ kakor 50
kg in manj kakor 150 kg oziroma, þe je letna
poraba je veþja od 30 t in manjša kakor 200
t, ali
- barvila in premazi vsebujejo druga
organska topila in je urna poraba v napravi
veþja kakor 25 kg in manjša kakor 150 kg
oziroma jeletna poraba veþja od 15 t in
manjša od 200 t,

5.2

naprave za površinsko obdelavo materialov,
objektov ali proizvodov vkljuþno s
pripadajoþimi sušilniki, þe se uporabljajo
umetne smole, ki so veþinoma reaktivne,
kakor so melamin, urea, fenol, epoksid,
furan, krezol, resorcinol in poliester in je
poraba smole 25 kg na uro ali veþ razen
naprav, ki uporabljajo prašnate spojine za
premazovanje;

razen naprav, pri uporabi katerih barvila ali
premazi vsebujejo izkljuþno nekatere olja z
visokim vrelišþem kot organsko topilo (parni
tlak je manjši od 0,01 kPa pri temperaturi
293,15 K);
naprave za površinsko obdelavo materialov,
objektov ali proizvodov vkljuþno s
pripadajoþimi sušilniki, þe se uporabljajo
umetne smole, ki so veþinoma reaktivne,
kakor so melamin, urea, fenol, epoksid,
furan, krezol, resorcinol in poliester in je
poraba smole veþja od 10 kg na uro in
manjša od 25 kg na uro razen naprav, ki
uporabljajo
prašnate
spojine
za
premazovanje;
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5.4

-

5.5

-

5.6

-

5.7

-
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naprave za impregnacijo ali premazovanje
materialov in predmetov s katranom,
katranskim oljem ali vroþim bitumnom, þe je
poraba teh ogljikovodikov veþja od 25 kg na
uro razen naprav za impregnacijo ali
premazovanje žic s bitumnom;
naprave za izoliranje žic z uporabo emajlov,
ki vsebujejo fenole ali kresol;
naprave za proizvodnjo folij pri strojih za
premazovanje vkljuþno z njimi povezanimi
sušilniki, þe se uporabljajo mešanice plastik
in snovi za plasticificiranje ali mešanica
drugih snovi iz olji za prepreþevanje
rjavenja;
naprave, ki uporabljajo tekoþe nenasiþene
poliestrske smole s stirenom kot dodatkom
ali tekoþe epoksi smole z aminom zaradi
proizvodnje:
a. sestavine za modeliranje, kakor je folija
za modeliranje ali vlakna za modeliranje,
b. modeliranih delov ali modeliranih
konþnih proizvodov, þe se ne uporabljajo
modeli kot orodje,

5.8

-

5.9

-

5.10

-

5.11

-

6.

Proizvodnja lesa in pulpe

6.1

naprave za proizvodnjo papirne kaše iz lesa
ali drugih vlaknastih materialov;
naprave za proizvodnjo papirja, lepenke ali
kartona s proizvodno zmogljivostjo 20 t na
dan ali veþ;

6.2

6.3

naprave za proizvodnjo vezanega lesa ali
ivernih plošþ;

pri porabi smol veþji od 500 kg na teden;
naprave za proizvodnjo predmetov iz amino
smol ali fenolnih smol, kakor so furan, urea,
fenol, resorcinol ali ksilenske smole s
toplotno obdelavo, þe je poraba surovin 10
kg na uro ali veþ;
naprave za proizvodnjo zavornih oblog pri
porabi fenolnih smol ali drugih sintetiþnih
smolveþjo od 10 kg na uro ali veþ, þe se pri
tem ne uporablja azbest;
naprave za proizvodnjo sintetiþnih brusnih
plošþ, brusnih zrn, brusnega papirja ali
brusne tkanine pri uporabi veziv ali topil
razen napraviz skupine 5.1;
naprave za proizvodnjo modelov iz
poliuretana
ali
sestavnih
delov
iz
poliuretana, poliuretanske bloke v obliki
škatel ali za polnjenje odprtin v modelih s
poliuretansko peno, þe je poraba surovega
poliuretana veþja od 200 kg na uro razen
naprav, ki uporabljajo termoplastiþni
granulat izpoliuretana;

naprave za proizvodnjo papirja, lepenke ali
kartona s proizvodno zmogljivostjo manjšo
od 20 t na dan razen naprave, ki jo sestavlja
en ali veþ strojev za proizvodnjo papirja,
lepenke ali kartona z dolžino papirja,
lepenke ali kartona znotraj vsakega od
strojev, ki je manjša od 75 m;
naprave za proizvodnjo vlaknenih plošþ;
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7.

Proizvodnja hrane, piva, tobaka in krme
ter kmetijskih proizvodov

7.1

naprave za intenzivno rejo z zmogljivostjo:
a. 40.000 mest za perutnino,
b. 2.000 mest za prašiþe pitance z maso,
veþjo od 30 kg,
c. 750 mest za plemenske svinje;

Št.

31 / 6. 4. 2007 /

Stran

a. naprave za vzrejo perutnine, živine ali
svinj z zmogljivostjo vzreje:
a. od 15.000 do 20.000 kokoši nesnic,
b. od 30.000 do 40.000 pišþancev nesnic,
c. od 30.000 do 40.000 pišþancev pitancev,
d. od 15.000 do 20.000 puranov pitancev,
e. od 250 do 350 mest za govejo živino,
f. od 300 do 1.000 mest za teleta,
g. od 1.500 do 2.000 mest za prašiþe
pitance z maso, veþjo od 30 kg,
h. od 560 do 750 mest za svinje,
i. od 4.500 do 6.000 mest za odojke z
maso, manjšo od 30 kg,
j. od 30.000 do 40.000 kuncev pitancev,
k. od 15.000 do 20.000 kuncev samic,
l. od 750 do 1.000 mest za živali kožuharje,
pri vzreji veþ vrst živali je treba izraþunati
odstotke glede na vsako od navedenih
najmanjših ali najveþjih koliþin in te odstotke
sešteti, pri þemer je prag za razvršþanje v to
skupino naprav dosežen, ko je vsota vseh
odstotkov enaka ali veþja od 100;

7.2

7.3

klavnice z zmogljivostjo zakola veþ kot 50 t
na dan;

a. naprave za proizvodnjo jedilnih mašþob
iz živalskih surovin razen mleka s
proizvodno zmogljivostjo 75 t ali veþ jedilnih
mašþob na dan;
b. naprave za topljenje živalskih mašþob s
proizvodno zmogljivostjo 75 t ali veþ
mašþob na dan;

b. naprave za vzrejo veþ kakor 50 glav
velike živine in veþ kakor 2 glavi velike
živine na 1 ha, pri þemer je enota za 1 glavo
velike živine enaka teži 500 kg živali, ki so v
reji;
klavnice z dnevno zmogljivostjo klanja:
a. veþjo od 0,5 t in manjšo od 50 t mase
žive perutnine,
b. veþjo od 4 t in manjšo od 50 t mase živih
drugih živali:
a. naprave za proizvodnjo jedilnih mašþob
iz živalskih surovin razen mleka s
proizvodno zmogljivostjo, manjšo od 75 t na
dan razen mesarij za predelavo mesa doma
vzrejenih živali in s proizvodno zmogljivostjo
manj kakor 200 kg jedilnih mašþob na
teden;
b. naprave za topljenje živalskih mašþob s
proizvodno zmogljivostjo, manjšo od 75 t na
dan razen mesarij za predelavo mesa doma
vzrejenih živali in s proizvodno zmogljivostjo
manj kakor 200 kg mašþob na teden;
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7.4

7.5

Št.
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a. naprave za proizvodnjo konzerviranega
mesa ali zelenjave iz:

naprave za proizvodnjo konzerviranega
mesa ali zelenjave iz:

živalskih
surovin
s
proizvodno
zmogljivostjo 75 t na dan ali veþ ali
rastlinskih
surovin
s
proizvodno
zmogljivostjo, izraþunano iz tri meseþnega
povpreþja, 300 t ali veþ konzervirane hrane
na dan,

živalskih
surovin
s
proizvodno
zmogljivostjo, veþjo od 1 t in manjšo od 75 t
na dan, ali
rastlinskih
surovin
s
proizvodno
zmogljivostjo, izraþunano iz tri meseþnega
povpreþja, veþjo od 10 t in manjšo od 300 t
konzervirane hrane na dan,

b. naprave za proizvodnjo hrane za živali s
toplotno obdelavo sestavin živalskega
izvora;
naprave za dimljenje mesnih ali ribjih
izdelkov s proizvodno zmogljivostjo 75 t
dimljenjih izdelkov na dan ali veþ;

7.6

-

7.7

naprave za proizvodnjo želatine ali
živalskega kleja iz kož ali kosti;
naprave za proizvodnjo živalske krme ali
gnojil ali tehniþnih mašþob iz živalskih
stranskih proizvodov kakor so kosti, živalska
dlaka, perje, rogovi, kremplji ali kri;
-

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12
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naprave za skladišþenje neobdelanih kosti
razen skladišþ za kosti doma vzrejenih
živali:
- mesarije, ki predelajo manj kakor 4.000 kg
mesa na teden in
- naprave, ki se ne uvršþajo med naprave iz
skupine 7.2;
naprave za odstranjevanje ali recikliranje
živalskih trupel ali odpadkov živalskega
izvora vkljuþno z napravami, kjer se živalska
trupla ali odpadki živalskega izvora zbirajo
ali skladišþijo ali obdelujejo pred nadaljnjim
odstranjevanjem ali predelavo;
-

razen naprav za sterilizacijo ali pasterizacijo
hrane v zaprtih posodah;
naprave za dimljenje mesnih ali ribjih
izdelkov s proizvodno zmogljivostjo manjšo
od 75 t dimljenjih izdelkov razen;
- naprav v restavracijah,
- napravah za dimljenje s tedensko
zmogljivostjo manj kakor 1 t mesnih ali ribjih
izdelkov in
- naprave, ki so konstruirane tako, da se
najmanj 90 odstotkov odpadnih plinov
reciklira;
naprave za þišþenje þrev in želodca razen
naprav, v katerih je dnevno obdelano manj
želodcev kakor jih nastaja pri klanju manj
kakor 4 t živali, ki niso perutnina;
-

naprave za skladišþenje ali predelavo
neobdelane živalske dlake, razen volne, pri
þemer
niso
vkljuþene
naprave
za
skladišþenje ali obdelavo živalske dlake
doma vzrejenih živali;
-

-

naprave
za
sušenje,
soljenje
ali
skladišþenje živalskih kož razen naprav, v
katerih se obdela manj kakor 4 t živalskih
kož živali, ki niso perutnina;
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7.13

naprave za strojenje živalskih kož vkljuþno s
ponovnim
strojenjem
s
proizvodno
zmogljivostjo 12 t konþnih izdelkov na dan;

7.14
7.15

naprave za sušenje gnoja;
naprave za obdelavo ali skladišþenje ribjega
mesa;

7.16

7.21

naprave za proizvodnjo pivskega sladu s
proizvodno zmogljivostjo, izraþunano kot
trimeseþno povpreþje, 300t t sladu na dan
ali veþ;
naprave za mletje hrane ali živalske krme s
proizvodno zmogljivostjo, izraþunano kot
trimeseþno povpreþje, 300 t
konþnega
proizvoda na dan ali veþ;
naprave za proizvodnjo moke iz ovsa ali
žitaric
s
proizvodno
zmogljivostjo,
izraþunano kot trimeseþno povpreþje, 300 t
moke na dan ali veþ;
naprave za proizvodnjo olj in mašþob iz
rastlinskih
surovin
s
proizvodno
zmogljivostjo, izraþunano kot trimeseþno
povpreþje, 300 t konþnih proizvodov na dan
ali veþ;
naprave za proizvodnjo ali rafiniranje
sladkorja
iz
sladkorne
pese
ali
nerafiniranega sladkorja;
-

7.22

-

7.23

naprave za proizvodnjo piva s proizvodno
zmogljivostjo, izraþunano kot trimeseþno
povpreþje, 3.000 hektolitrov piva na dan ali
veþ;

7.24

naprave za proizvodnjo zaþimb za kuhanje
iz:

7.17

7.18

7.19

7.20

a.
živalskih
surovin
s
proizvodno
zmogljivostjo 75 t zaþimb na dan ali veþ,
b. rastlinskih surovin s proizvodno
zmogljivostjo 300 t zaþimb na dan ali veþ;
7.25

naprave za žganje kave ali za pakiranje
mlete kave s proizvodno zmogljivostjo,
izraþunano kot trimeseþno povpreþje, 300 t
mlete kave na dan ali veþ;

7.26

naprave za praženje kavnih nadomestkov,
žit, kakava, zrn in orehov s proizvodno
zmogljivostjo, izraþunano kot trimeseþno
povpreþje, 300 t praženih produktov na dan
ali veþ;

Št.
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Stran

naprave za strojenje živalskih kož vkljuþno s
ponovnim
strojenjem
s
proizvodno
zmogljivostjo, manjšo od 12 t konþnih
izdelkov na dan razen naprav, v katerih je
dnevno obdelano manj živalskih kož, kakor
jih nastaja pri klanju manj kakor 4 t živali, ki
niso perutnina;
naprave za ravnanje z ribjim mesom ali za
njegovo obdelavo z zmogljivostjo 200 t
ribjega mesa dnevno ali veþ;
naprave za proizvodnjo pivskega sladu s
proizvodno zmogljivostjo, izraþunano kot
trimeseþno povpreþje, manjšo od 300t t
sladu na dan;
-

naprave za proizvodnjo moke iz ovsa ali
žitaric
s
proizvodno
zmogljivostjo,
izraþunano kot trimeseþno povpreþje, veþjo
od 1 t in manjšo od 300 t moke na dan;
naprave za proizvodnjo olj in mašþob iz
rastlinskih
surovin
s
proizvodno
zmogljivostjo, izraþunano kot trimeseþno
povpreþje, veþjo od 1 t in manjšo od 300 t
konþnih proizvodov na dan ali veþ;
naprave za sušenje zelenega odpada,
razen naprav za sušenje zelenega odpada
lastne kmetijske proizvodnje;
naprave za sušenje hmelja, þe se uporablja
žveplo;
a. naprave za proizvodnjo piva s proizvodno
zmogljivostjo, izraþunano kot trimeseþno
povpreþje, veþjo od 200 t in manjšo od
3.000 hektolitrov piva,
b. naprave za sušenje porabljenega hmelja,
c. naprave za destiliranje melase;
naprave za proizvodnjo zaþimb za kuhanje
iz:
a.
živalskih
surovin
s
proizvodno
zmogljivostjo manjšo od 75 t zaþimb na
dan,
b. rastlinskih surovin s proizvodno
zmogljivostjo manjšo od 300 t zaþimb na
dan;
naprave za žganje kave ali za pakiranje
mlete kave s proizvodno zmogljivostjo,
izraþunano kot trimeseþno povpreþje, veþjo
od 0,5 t in manjšo od 300 t mlete kave na
dan;
naprave za praženje kavnih nadomestkov,
žit, kakava, zrn in orehov s proizvodno
zmogljivostjo, izraþunano kot trimeseþno
povpreþje, veþjo od 1 t in manjšo od 300 t
praženih produktov na dan;
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naprave za obdelavo ali nadaljnjo predelavo
mleka
s
proizvodno
zmogljivostjo,
izraþunano iz letnega povpreþja, 200 t
mleka na dan ali veþ;
naprave za proizvodnjo
proizvodov iz:

prehrambenih

naprave za obdelavo ali nadaljnjo predelavo
mleka
s
proizvodno
zmogljivostjo,
izraþunano iz letnega povpreþja, veþjo od 5
t in manjšo od 200 t mleka na dan;
naprave za razvlaženje tobaka s toploto ali
aromatiziranje ali sušenje fermentiranega
tobaka;
-

- živalskih surovin razen mleka s proizvodno
zmogljivostjo 75 t konþnih proizvodov na
dan ali veþ ali
rastlinskih
surovin
s
proizvodno
zmogljivostjo 300 t konþnih proizvodov na
dan ali veþ;
8.

Naprave za predelavo in odstranjevanje
odpadkov in drugih materialov

8.1

a. naprave za odstranjevanje ali predelavo
trdnih in tekoþih odpadkov ali odpadnih
plinov, zajetih v posodah, ali odlagališþnega
plina s termiþnimi postopki, zlasti s postopki
razplinjevanja, ter s postopki obdelave s
plazmo, pirolizo, uplinjanjem, sežiganjem ali
kombinacijo le-teh;
b.
nepremiþni
motor
z
notranjim
zgorevanjem, ki uporablja kot gorivo
odpadna olja ali odlagališþni plin, þe je
vhodna toplotna moþ 1 MW ali veþ;
naprave za proizvodnjo elektrike, pare,
vroþe vode, procesno toploto ali vroþe
odpadne pline, þe se uporablja v njenem
kurišþu:

8.2

a. barvan, lakirane ali premazan les ali
ostanke takega lesa, þe les ni bil obdelan z
zašþitnimi sredstvi, ali premazan s snovmi,
ki vsebujejo halogenirane organske spojine
ali težke kovine, in je vhodna toplotna moþ
naprave 50 MW ali veþ, ali
b. vezane plošþe, iverne plošþe, vlaknene
plošþe ali drug lepljen les ali ostanki takega
lesa, þe tako lepljen les ni bil obdelan z
zašþitnimi sredstvi za les ali zlepljen ali
premazan s sredstvi, in je vhodna toplotna
moþ naprave 50 MW ali veþ.

a. naprave za sežig odlagališþnega plina ali
drugih plinastih snovi,
b.
nepremiþni
motor
z
notranjim
zgorevanjem, ki uporablja kot gorivo
odpadna olja ali odlagališþni plin, þe je
vhodna toplotna moþ manjša od 1 MW;

naprave za proizvodnjo elektrike, pare,
vroþe vode, procesno toploto ali vroþe
odpadne pline, þe se uporablja v njenem
kurišþu:
a. barvan, lakirane ali premazan les ali
ostanke takega lesa, þe les ni bil obdelan z
zašþitnimi sredstvi, ali premazan s snovmi,
ki vsebujejo halogenirane organske spojine
ali težke kovine, in je vhodna toplotna moþ
naprave veþja od 1 MW in manjša od 50
MW, ali
b. vezane plošþe, iverne plošþe, vlaknene
plošþe ali drug lepljen les ali ostanki takega
lesa, þe tako lepljen les ni bil obdelan z
zašþitnimi sredstvi za les ali zlepljen ali
premazan s sredstvi, in je vhodna toplotna
moþ naprave veþja od 1 MW in manjša od
50 MW.
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8.3

naprave za termiþno obdelavo jeklarskega
prahu zaradi pridobivanja kovin ali kovinskih
spojin v rotirajoþih peþeh ali v peþeh na
lebdeþi sloj;

8.4

-

8.5

naprave za proizvodnjo komposta iz
organskih odpadkov, þe je letna proizvodna
zmogljivost 30.000 t vstopnih surovin ali
veþ;
naprave za biološko obdelavo odpadkov s
proizvodno zmogljivostjo 10 t odpadkov na
dan, razen za odpadke, ki se obdelujejo v
napravah, ki se uvršþajo v skupine 8.5 in
8.7;
naprave za obdelavo onesnažene zemljine
z biološkimi postopki, postopki za
razplinjanje, odstranjevanje ali pranje s
proizvodno zmogljivostjo 10 t onesnažene
zemljine na dan;

8.6

8.7

8.8

naprave za kemiþno þišþenje, posebej
kemiþno obarjanje, flokulacijo, nevtralizacijo
ali oksidacijo s proizvodno zmogljivostjo 50 t
surovin na dan ali veþ;

8.9

a. naprave za šrediranje kovin v mlinu za
mletje s pogonsko moþjo 500 kW ali veþ;
b. naprave za skladišþenje železnih
odpadkov in odpadnih barvnih kovin,
vkljuþno z izrabljenimi avtomobili, þe je
površina celotnega obmoþja 15.000 m2 ali
veþ za železne odpadke ali s skladišþno
zmogljivostjo 1.500 t ali veþ železnih
odpadkov ali odpadnih barvnih kovin, razen
zaþasnih skladišþ odpadkov na kraju
njihovega nastanka ali naprav, uvršþenih v
skupino 8.13;

8.10

naprave za fizikalno kemiþno obdelavo,
zlasti s postopki destilacije, kalcinacije,
sušenja ali izparevanja odpadkov, s
proizvodno zmogljivostjo 10 t ali veþ
nevarnih odpadkov na dan in 50 t ali veþ
nenevarnih odpadkov na dan;

Št.
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Stran

naprave za obdelavo:
a. odpadkov, ki vsebujejo žlahtne kovine, þe
je zmogljivost obdelave 10 kg surovin na
dan,
b. kovin, kovinskih odpilkov ali odstružkiov,
onesnaženih z organskimi spojinami,
zaradi predelave kovin ali kovinskih spojin s
postopki toplotne obdelave, posebej
pirolizo, sežiganjem ali kombinacijo teh
postopkov, þe za ravnanje s temi odpadki
niso predpisana posebna ravnanja v skladu
s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;;
naprave za sortiranje mešanih komunalnih
odpadkov pred njihovo nadaljnjo predelavo,
þe je zmogljivost sortiranja 10 t odpadkov
na dan;
naprave za proizvodnjo komposta iz
organskih odpadkov, þe je letna proizvodna
zmogljivost veþja od 3.000 t in manjša od
30.000 t vstopnih surovin;
naprave za biološko obdelavo odpadkov s
proizvodno zmogljivostjo veþjo od 1 t in
manjšo od 10 t odpadkov na dan, razen za
odpadke, ki se obdelujejo v napravah, ki se
uvršþajo v skupine 8.5 in 8.7;
naprave za obdelavo onesnažene zemljine
z biološkimi postopki, postopki za
razplinjanje, odstranjevanje ali pranje s
proizvodno zmogljivostjo veþ kakor 1 t in
manj kakor 10 t onesnažene zemljine na
dan;
naprave za kemiþno þišþenje, posebej
kemiþno obarjanje, flokulacijo, nevtralizacijo
ali oksidacijo s proizvodno zmogljivostjo veþ
kakor 10 t in manj kakor 50 t surovin na
dan;
a. naprave za šrediranje kovin v mlinu za
mletje s pogonsko moþjo veþjo od 100 kW
in manjšo od 500 kW;
b. naprave za skladišþenje železnih
odpadkov in odpadnih barvnih kovin,
vkljuþno z izrabljenimi avtomobili, þe je
površina celotnega obmoþja veþja od 1.000
m2 in manjša od 15.000 m2 za železne
odpadke ali s skladišþno zmogljivostjo veþjo
od 100 t in manjšo od 1.500 t železnih
odpadkov ali odpadnih barvnih kovin razen
zaþasnih skladišþ odpadkov na kraju
njihovega nastanka ali naprav, uvršþenih v
skupino 8.13;
naprave za fizikalno kemiþno obdelavo,
zlasti s postopki destilacije, kalcinacije,
sušenja ali izparevanja odpadkov, s
proizvodno zmogljivostjo veþjo od 1 t in
manjšo od 10 t nevarnih odpadkov na dan
in veþjo od 10 t in manjšo od 50 t
nenevarnih odpadkov na dan;
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naprave za druge vrste obdelave odpadkov,
zlasti s postopki:

naprave za druge vrste obdelave odpadkov,
zlasti s postopki:

a. mešanja, kondicioniranja
obdelave,
b. energetske predelave,
c. regeneracije kislin in baz,
d. pridobivanja organskih topil,

a. mešanja, kondicioniranja
obdelave,
b. energetske predelave,
c. regeneracije kislin in baz,
d. pridobivanja organskih topil,

ali

druge

z zmogljivostjo obdelave 10 t surovin na
dan ali veþ razen naprav, ki se uvršþajo
med naprave v skupinah 8.1 in 8.8;
8.12

naprave za skladišþenje odpadkov, þe je
zmogljivost skladišþenja odpadkov 10 t
odpadkov na dan ali veþ ali je celotna
zmogljivost skladišþenja 150 t odpadkov ali
veþ razen zaþasnih skladišþ odpadkov na
kraju njihovega nastanka;

8.13

naprave za skladišþenje blata þistilnih
naprav, þe je skladišþna zmogljivost 10 t
blata na dan ali veþ ali je celotna
zmogljivost skladišþenja 150 t blata ali veþ
razen zaþasnih skladišþ blata na kraju
njihovega nastanka;
naprave
za
obdelavo
odpadkov
z
zmogljivostjo 10 t na dan ali veþ razen
naprav za obdelavo odpadkov, ki nastajajo
pri izkorišþanju mineralnih surovin;

8.14

9.

Naprave za skladišþenje, nakladanje in
razkladanje
kemiþnih
spojin
in
pripravkov

9.1

naprave za skladišþenje nevnetljivih plinov v
rezervoarjih s skladišþno zmogljivostjo 30 t
ali veþ razen cilindriþnih rezervoarjev kakor
naprav za skladišþenje nevnetljivih plinov,
kot so propelanti ali plinasta goriva, þe
prostornina vsake posamezne jeklenke ne
presega 1.000 cm3;

9.2

naprave za skladišþenje nevnetljivih tekoþin
v rezervoarjih s skladišþno zmogljivostjo
50.000 ton in veþ;

9.3
9.4

naprave za skladišþenje akrilonitrila v
koliþini 200 t ali veþ;
naprave za skladišþenje klora v koliþini 75 t
ali veþ;

ali

druge

z zmogljivostjo obdelave veþjo od 1 t in
manjšo od 10 t surovin na dan razen
naprav, ki se uvršþajo med naprave v
skupinah 8.1 in 8.8;
naprave za skladišþenje odpadkov, þe je
zmogljivost skladišþenja odpadkov veþja od
1 t in manša od 10 t odpadkov na dan ali je
celotna zmogljivost skladišþenja veþja od 10
t in manjša od 150 t odpadkov razen
zaþasnih skladišþ odpadkov na kraju
njihovega nastanka;
naprave za skladišþenje blata þistilnih
naprav, þe je skladišþna zmogljivost veþja
od 1 t in manjša od 10 t blata na dan ali je
celotna zmogljivost skladišþenja veþja od 10
t in manjša od 150 t blata razen zaþasnih
skladišþ blata na kraju njihovega nastanka;
naprave
za
obdelavo
odpadkov
z
zmogljivostjo veþjo od 1 t in manjšo od 10 t
na dan razen naprav za obdelavo
odpadkov, ki nastajajo pri izkorišþanju
mineralnih surovin;

a. naprave za skladišþenje nevnetljivih
plinov, kakor so propelanti ali plinasta
goriva, v rezervoarjih s skladišþno
zmogljivostjo vsake posamezne jeklenke
manjšo od 1.000 cm3 in celotno
zmogljivostjo skladišþenja manjšo od 10 t
nevnetljivih plinov;
b.
druge
naprave
za
skladišþenje
nevnetljivih plinov s skladišþno zmogljivostjo
veþjo od 3 t in manjšo od 30 t razen
cilindiþnih rezervoarjev;
naprave za skladišþenje v rezervoarjih:
a. nevnetljivih tekoþin v koliþini veþji od
5.000 ton in manjši od 50.000 ton in s
temperaturo vžiga pod 254,15 K in
vrelišþem pri normalnem tlaku (101,3 kPa)
in temperaturi, višji od 295,15 K;
b. drugih nevnetljivih tekoþin v koliþini od
10.000 t do 50.000 t;
naprave za skladišþenje akrilonitrila v
koliþini veþji od 20 t in manjši od 200 t;
naprave za skladišþenje klora v koliþini veþji
od 10 t in manjši od 75 t;
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9.5

naprave za skladišþenje žveplovega
dioksida v koliþini 250 t ali veþ;

9.6

naprave za skladišþenje kisika v koliþini
2.000 t ali veþ;
naprave za skladišþenje amonijevega
nitrata v koliþini 500 t ali veþ;

9.7
9.8
9.9

naprave za skladišþenje lužnega klorata v
koliþini 100 t ali veþ;
-

9.10

-

9.11

naprave za skladišþenje žveplovega
trioksida v koliþini 100 t ali veþ;

9.12

naprave za skladišþenje amoniaka v koliþini
30 t ali veþ;
naprave za skladišþenje fosgena v koliþini
0,75 t ali veþ;
naprave za skladišþenje vodikovega sulfida
v koliþini 50 t ali veþ;
naprave za skladišþenje vodikovega fluorida
v koliþini 50 t ali veþ;
naprave za skladišþenje vodikovega cianida
v koliþini 20 t ali veþ;
naprave za skladišþenje ogljikovega
disulfida v koliþini 200 t ali veþ;

9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27

naprave za skladišþenje broma v koliþini
200 t ali veþ;
naprave za skladišþenje acetilena v koliþini
50 t ali veþ;
naprave za skladišþenje vodika v koliþini 30
t ali veþ;
naprave za skladišþenje etilena v koliþini 50
t ali veþ;
naprave za skladišþenje propilena v koliþini
50 t ali veþ;
naprave za skladišþenje akrolina v koliþini
200 t ali veþ;
naprave za skladišþenje formaldehida ali
paraformaldehida v koliþini 50 t ali veþ;
naprave za skladišþenje bromometana v
koliþini 200 t ali veþ;
naprave za skladišþenje metil isocianata v
koliþini 0,15 t ali veþ;
naprave za skladišþenje svinþevega
ternetila ali svinþevega tetrametila v koliþini
50 t ali veþ;

Št.
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naprave za skladišþenje žveplovega
dioksida v koliþini veþji od 20 t in manjši od
250 t;
naprave za skladišþenje kisika v koliþini
veþji od 200 t in manjši od 2.000 t;
naprave za skladišþenje amonijevega
nitrata v koliþini veþji od 25 t in manjši od
500 t;
naprave za skladišþenje lužnega klorata v
koliþini veþji od 5 t in manjši od 100 t;
naprave za skladišþenje rastlinskih zašþitnih
kemiþnih sredstev ali pesticidov ali njihovih
aktivnih snovi v koliþini veþji od 5 t;
odprte ali ne v celoti zaprte naprave za
nakladanje ali razkladanje razsutega tovora,
ki lahko povzroþa nastajanje prahu v suhem
stanju, ki se širi iz zabojnikov in transportnih
trakov ali iz naprav za izkopavanje, dozerjev
in podobnih strojev, þe je zmogljivost 400 t
razsutega tovora na dan ali veþ razen
naprav za nakladanje ali razkladanje
izkopane
zemljine
ali
kamenja
pri
proizvodnji ali predelavi mineralnih surovin;
naprave za skladišþenje žveplovega
trioksida v koliþini veþji od 5 t in manjši od
100 t;
naprave za skladišþenje amoniaka v koliþini
veþji od 3 t in manjši od 30 t;
naprave za skladišþenje fosgena v koliþini
veþji od 0,075 t in manjši od 0,75 t;
naprave za skladišþenje vodikovega sulfida
v koliþini veþji od 5 t in manjši od 50 t;
naprave za skladišþenje vodikovega fluorida
v koliþini veþji od 5 t in manjši od 50 t;
naprave za skladišþenje vodikovega cianida
v koliþini veþji od 5 t in manjši od 20 t;
naprave za skladišþenje ogljikovega
disulfida v koliþini veþji od 20 t in manjši od
200 t;
naprave za skladišþenje broma v koliþini
veþji od 20 t in manjši od 200 t;
naprave za skladišþenje acetilena v koliþini
veþji od 5 t in manjši od 50 t;
naprave za skladišþenje vodika v koliþini
veþji od 3 t in manjši od 30 t;
naprave za skladišþenje etilena v koliþini
veþji od 5 t in manjši od 50 t;
naprave za skladišþenje propilena v koliþini
veþji od 5 t in manjši od 50 t;
naprave za skladišþenje akrolina v koliþini
veþji od 20 t in manjši od 200 t;
naprave za skladišþenje formaldehida ali
paraformaldehida v koliþini veþji od 5 t in
manjši od 50 t;
naprave za skladišþenje bromometana v
koliþini veþji od 20 t in manjši od 200 t;
naprave za skladišþenje metil isocianata v
koliþini veþji od 0,015 t in manjši od 0,15 t;
naprave za skladišþenje svinþevega
ternetila ali svinþevega tetrametila v koliþini
veþji od 5 t in manjši od 50 t;

4347

Stran

4348 /

9.28
9.29
9.30
9.31
9.32
9.33
9.34
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naprave za skladišþenje 1,2 bromoetana v
koliþini 50 t ali veþ;
naprave za skladišþenje vodikovega klorida
v koliþini 200 t ali veþ;
naprave za skladišþenje difenilmetan
disocianata v koliþini 200 t ali veþ;
naprave za skladišþenje toluen disocianata
v koliþini 100 t ali veþ;
naprave za skladišþenje zelo strupenih
snovi in pripravkov v koliþini 20 t ali veþ;
naprave za skladišþenje zelo strupenih,
strupenih, oksidativnih ali eksplozivnih snovi
v koliþini 200 t ali veþ;
-

9.35

naprave za skladišþenje kemiþnih izdelkov v
koliþini veþji od 25.000 t;

10.

Druge naprave

10.1

10.2
10.3

a. naprave za proizvodnjo ali obdelavo
eksploziva ali eksplozivnih sestavin vkljuþno
z napravami za nakladanje, razkladanje ali
razstavljanje streliva ali drugih eksplozivnih
stvari razen proizvodnje v obsegu obrti in
proizvodnje vžigalic,
b. naprave za predelavo ali razstavljanje
eksploziva ali eksplozivnih sestavin s
proizvodno zmogljivostjo 10 t materiala na
leto ali veþ;
-

10.4

-

10.5
10.6

-

10.7

naprave za vulkanizacijo naravne ali
sintetiþne gume z uporabo žvepla ali
žveplenih spojin s porabo 25 t gume na uro
ali veþ;

10.8

-

10.9

-
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naprave za skladišþenje 1,2 bromoetana v
koliþini veþji od 5 t in manjši od 50 t;
naprave za skladišþenje vodikovega klorida
v koliþini veþji od 20 t in manjši od 200 t;
naprave za skladišþenje difenilmetan
disocianata v koliþini veþji od 20 t in manjši
od 200 t;
naprave za skladišþenje toluen disocianata
v koliþini veþji od 10 t in manjši od 100 t;
naprave za skladišþenje zelo strupenih
snovi in pripravkov v koliþini veþji od 2 t in
manjši od 20 t;
naprave za skladišþenje zelo strupenih,
oksidativnih ali eksplozivnih snovi v koliþini
veþji od 20 t in manjši od 200 t;
naprave za skladišþenje gnojevke v koliþini
veþji od 2.500 m3;
-

naprave za predelavo ali razstavljanje
eksplozivaali eksplozivnih sestavin s
proizvodno zmogljivostjo manjšo od 10 t
materiala na leto;

naprave za proizvodnjo celuloida;
naprave za proizvodnjo aditivov za premaze
ali tiskarskih barv na podlagi nitratne
celuloze z vsebnostjo dušika do 12,6 %;
naprave za topljenje ali destilacijo
naravnega asfalta;
naprave za vrenje katrana ali bitumna;
naprave za þišþenje ali obdelavo sulfatnega
terpentinskega olja ali olja za zašþito
železniških pragov;
naprave za vulkanizacijo naravne ali
sintetiþne gume z uporabo žvepla ali
žveplenih spojin s porabo gume manj kakor
25 t na uro razen za naprave, pri katerih;
- je obdelane manj kakor 50 kg gume na uro
ali
se uporablja samo predhodno
vulkanizirana guma;
a. naprave za proizvodnjo þistilnih sredstev,
ali sredstev za zašþito lesa, þe ti proizvodi
vsebujejo organska topila in je njihova
poraba 20 t na dan ali veþ,
b. naprave za proizvodnjo lepil ali veziv, þe
vsebujejo organska topila in je njihova
poraba 1 t na dan ali veþ;
naprave za proizvodnjo zašþitnih sredstev
za les, þe vsebujejo halogenirana organska
topila;
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10.10

naprave za predhodno obdelavo (postopki,
kakor so spiranje, beljenje, mercerizacija) ali
barvanje
vlaken
ali
tkanin
katerih
zmogljivost presega 10 ton na dan;

10.11

naprave za preskušanje;
a. motorjev z notranjim zgorevanjem s
celotno vhodno toplotno moþjo 10 MW ali
veþ, razen valjþnih miz za preskušanje;
b. plinskih turbin s celotno vhodno toplotno
moþjo 100 MW ali veþ;

10.12

stalna tekmovalna ali testna proga za
motorna vozila na površini 10 ha ali veþ;

10.13
10.14

-

10.15

-

10.16

-

10.17

-

10.18

-

Št.
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a. naprave za beljenje tekstilnih vlaken ali
tekstilij, þe se uporablja klor ali spojine klora
in je proizvodna zmogljivost beljenja manj
kakor 10 t tekstilij ali tekstilnih vlaken na
dan;
b. naprave za barvanje tekstilnih vlaken ali
tekstilij, þe je proizvodna zmogljivost veþja
od 2 t in manjša od 10 t tekstilij ali tekstilnih
vlaken na dan razen naprav, ki obratujejo
pri povišanem tlaku;
naprave za preskušanje;
a. motorjev z notranjim zgorevanjem s
celotno vhodno toplotno moþjo veþjo od 300
kW in manjšo od 10 MW razen þe:
- gre za valjþne mize za preskušanje, ki so v
zaprtih prostorih, ali
- naprave, pri katerih se preskušajo tipski
motorji opremljeni s katalizatorji ali filtri za
saje;
b. plinskih turbin s celotno vhodno toplotno
moþjo manj kakor 100 MW ali veþ;
naprave za motorne športne tekmovalne
prireditve ali treniranje, þe se letno
uporabljajo veþ kakor 5 dni razen naprav za
vozila na elektriþni pogon, kolesa ali naprav
v zaprtih prostorih kakor tudi naprav za
modele na motorni pogon;
strelišþa razen strelišþ v zaprtih prostorih;
naprave za þišþenje orodij, strojev in drugih
kovinskih predmetov s termiþnimi postopki;
a.
naprave
za
notranje
þišþenje
rezervoarjev na železniških vozilih, cestnih
vozilih ali plovilih;
b. naprave za avtomatsko þišþenje sodov,
þe se pri tem uporabljajo organske spojine,
razen þe se sodi uporabljajo izkljuþno za
embaliranje hrane, piva, tobaka ali krme;
naprave za razkuževanje ali sterilizacijo, þe
je
prostornina
razkuževalnih
ali
sterilizacijskih komor veþja od 1 m3 in se
uporabljajo strupene ali zelo strupene snovi;
naprave za konþno obdelavo tekstilij, kakor
je toplotno oblikovanje, impregniranje ali
prekrivanje vkljuþno s temi procesi
povezano sušenje, razen þe se konþna
obdela tekstilij izvaja v prostorih s površino,
ki je manjša od 500 m2;
naprave za hlajenje s celotno koliþino
hladila 3 t amoniaka ali veþ;
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PRILOGA 5
Najmanjša vrednost urnega masnega pretoka snovi v odpadnih plinih
Snov

Najmanjša vrednost urnega
masnega pretoka snovi v
odpadnih plinih
(kg/h)

žveplovi oksidi, izraženi kot SO2

20

dušikovi oksidi, izraženi kot NO2

20

benzen

0.05

celotni prah

1

svinec in njegove anorganske spojine, izražene kot Pb

0.025

arzen in njegove anorganske spojine, izražene kot As

0.0025

kadmij in njegove anorganske spojine, izražene kot Cd

0.0025

nikelj in njegove anorganske spojine, izražene kot Ni

0.025

živo srebro in njegove anorganske spojine, izražene kot Hg

0.0025

benzo(a)piren (kot najpomembnejši policikliþni aromatski
ogljikovodik)

0.0025

arzen in njegove anorganske spojine

srednji urni masni pretok (g/h) v þasu 8760 ur
obratovanja

100

10

1

0,1
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40
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višina odvodnika (m)

70

80

90

100
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svinec in njegove anorganske spojine

srednji urni masni pretok (g/h) v þasu
8.760 urah obratovanja

1000
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1
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90

100

višina odvodnika (m)

kadmij in njegove anorganske spojine
talij in njegove anorganske spojine

srednji urni masni pretok (g/h) v þasu
8.760 urah obratovanja
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višina odvodnika (m)
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nikelj in njegove anorganske spojine

srednji urni masni pretok (g/h) v þasu
8.760 urah obratovanja

100
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1

0,1
20
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60

70
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100

90

100

višina odvodnika (m)

živo srebro in anorganske spojine živega srebra

10

srednji urni masni pretok (g/h) v þasu
8.760 urah obratovanja

Stran
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PRILOGA 6
Za izraþun disperzije snovi in celotnega prahu se uporabljajo modeli, po katerih se izraþuni za snovi in
prah izvedejo kot þasovna vrsta izraþunov v obdobju enega leta ali na podlagi porazdelitve pogostosti
parametrov disperzije za veþletno obdobje. Model mora upoštevati reliefne znaþilnosti okolice in
pozidanost na obmoþju vrednotenja.
Priporoþena metoda za izraþun disperzije za snovi in celotni prah enostavnih primerov emisije snovi in
prahu je metoda v skladu z navodilom VDI 3945, tretji del, razliþica iz septembra 2000, ter v skladu s
tehniþnimi napotki za nadzor kakovosti zraka, TA luft, razliþica 2001, in navodili, ki so navedeni v teh
napotkih. Za izraþun disperzije se lahko uporablja tudi kakšna druga metoda, ki je glede na raþunske
rezultate enakovredna priporoþeni metodi.
Za zahtevne primere, kjer priporoþena metoda ni ustrezna zaradi omejitev pri modeliranju v
zapletenem terenu, se modelira z Lagrangeevimi modeli delcev, ki jih kombiniramo z ustreznim
meteorološkim predprocesorjem in tri dimenzionalnim diagnostiþnim masno zveznim modelom za
rekonstrukcijo vetrovnega polja. Skupek teh modelov mora izpolnjevati najmanj naslednja merila:
- model mora obravnavati vsaj raster 50 krat 50 merilnih mest v vodoravnih smereh in vsaj 15
navpiþnih slojev v terenu se prilegajoþem koordinatnem sistemu, pri þemer je vodoravna loþljivost
modela vsaj 300 m,
- model mora vsebovati ustrezne algoritme za korektno obravnavo meteoroloških parametrov nad
reliefom z naklonom najmanj 100% (45 stopinj),
- model mora biti sposoben dobro delovati tudi ob emisiji do 100.000 delcev na uro pri obravnavi zelo
zahtevnih situacij. Število emitiranih delcev na þasovno enoto je treba prilagoditi zahtevnosti
obravnavane situacije,
- model mora imeti možnost nalaganja delcev v obravnavani domeni in s tem simulacijo nabiranja
emitiranih snovi pod inverzijsko plastjo v pogojih temperaturnega obrata,
- model mora biti sposoben obravnavati dvodimenzionalno polje digitalnega modela nadmorskih višin
v razmikih kakor jih doloþa raster merilnih mest zahtevan v prvi alineji tega odstavka,
- model mora biti sposoben obravnavati dvodimenzionalno polje rabe terena (preraþunano iz kategorij
zbirke Corine land cover za Republiko Slovenijo) v razmikih kakor jih doloþa raster merilnih mest
zahtevan v prvi alineji tega odstavka,
- model mora za dimni dvig vsebovati dinamiþno formulacijo, ki je odvisna ne le od atmosferskih
pogojev na toþki izpusta, paþ pa tudi od atmosferskih pogojev na podroþju širjenja emitiranih snovi,
- model mora biti sposoben obravnave turbulenc v tridimenzionalnem polju, pri þemer pa mora biti
tridimenzionalno polje turbulenc izraþunano na osnovi merjenih meteoroloških podatkov in podatkov o
rabi terena ob upoštevanju Monin Obukhove teorije ali drugih zakonov teorije podobnosti,
- model mora biti sposoben ustrezno obravnavati intervale z brezvetrjem. Za razmere z zelo velikim
odstotkom brezvetrja mora imeti ustrezno parametrizacijo ob upoštevanju meandriranja,
- model mora raþunati dvodimenzionalno polje osvetljenosti površin na podlagi ene ali veþih meritev
globalnega sonþnega sevanja,
- model mora raþunati dvodimenzionalno polje višin mešanja. Za nestabilno ozraþje podnevi ga mora
raþunati iz meritev globalnega sonþnega sevanja, za stabilno ozraþje pa z diagnostiþno formulacijo na
podlagi meritev temperatur ali vetra. ýe sta del obmoþja vrednotenja tudi obala morja in morje, potem
mora model obravnavati interne mejne plasti, ki se širijo s smeri morja nad kopno.
Kadar se obravnava obmoþje, kjer so meteorološki pogoji zelo zahtevni, se predpisano vodoravno
razsežnost obmoþja vrednotenja, ki je krog z radijem 50 višin odvodnika, sme zmanjšati za najveþ eno
tretjino, þe se obravnavajo odvodniki višji kakor 200 m. V tem primeru je potrebno utemeljiti
zmanjšanje obmoþja vrednotenja ali gostoto modelskih merilnih mest v okolici odvodnika in delovanje
modela ob robovih obmoþja.
Za zahtevne primere se izraþun disperzije lahko raþuna tudi s kakšno drugo metodo, ki je glede na
raþunske rezultate enakovredna priporoþeni metodi.
Meteorološki podatki, ki jih je potrebno vzeti kot podlago za modeliranje
Modelirati moramo eno leto meteoroloških podatkov s povpreþji na najmanj eno uro.
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Glede na zahtevnost obmoþja vrednotenja (s stališþa razgibanosti reliefa in meteoroloških znaþilnosti)
moramo zagotoviti dovolj reprezentativnih meteoroloških podatkov.
Za enostavne vire je zahtevana najmanj ena talna meteorološka postaja z meritvami vetra izvedenimi
na 10 m in ostalimi zahtevanimi meritvami meteoroloških parametrov na ustreznih višinah. Postavljena
naj bo na obmoþju, kjer bo stal odvodnik obravnavanega vira onesnaževanja ali v bližini, þe je to
ugodneje za bolj reprezentativne meritve. Meritve je treba izvajati neprekinjeno vsaj 3 mesece v
obdobju leta, ko se priþakujejo višje koncentracije. Za ostalih 9 mesecev se lahko izbere najbližja
ustrezna meteorološka postaja, kjer so za prej navedeno obdobje 3 mesecev zelo podobne, predvsem
vetrovne znaþilnosti.
Za zahtevne vire onesnaževanja je treba najmanj eno leto meriti meteorološke parametre na primernih
lokacijah na obmoþju vrednotenja. Število merilnih mest je treba prilagoditi zahtevnosti meteorološke
situacije na obravnavanem obmoþju.
Meritve morajo vsebovati najmanj:
- meritve navpiþnega profila vetra s SODARjem na primerni lokaciji v bližini odvodnika, pri þemer mora
SODAR povpreþno vsaj v 30 % merjenih polurnih intervalov uspešno meriti najmanj do višine, do
katere segajo najvišji hribi na obmoþju vrednotenja, ali pa vsaj nad 500 m (merjeno od SODAR-ja
navzgor). Meritve se lahko izvede tudi s kakšno drugo metodo, ki je glede na merske rezultate
enakovredna priporoþeni metodi.
- najmanj dve dodatni lokaciji z meritvami vetra, izvedenimi na 10 m, in ostalimi zahtevanimi meritvami
meteoroloških parametrov na ustreznih višinah. Število in razporeditev teh merilnih mest mora
zadošþati za ustrezno modeliranje, kar je treba v vlogi ustrezno utemeljiti.
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PRILOGA 7
I. Nevarnostna skupina organskih snovi
Snov

CAS–številka

1,1,2,2-tetrabromoetan

79–27–6

1,2,3-glicerin trinitrat (nitroglicerin)

55–63–0

1,2,4-benzentrikarboksilna kislina

528–44–9

1,2-dihidroksibenzen

120–80–9

3-azapentan-1,5- diamin

111–40–0

glikol dinitrat

628–96–6

propan- 1,2-diildinitrat

6423–43–4

1,1,2,3,4,4-heksakloro–1,3-butadien

87–68–3

N,N-bis(3-aminopropil)metilamin

105–83–9

1,4-dioksan

123–91–1

1,5-naftalendiamin

2243–62–1

heksametilene-1,6-diizocianat

822–06–0

heksametilendiamin

124–09–4

1-aminobutan

109–73–9

butan-1-tiol

109–79–5

1-naftilamin

134–32–7

3-kloro-2-metilpropen

563–47–3

2,4,7-trinitrofluorenon

129–79–3

anhidrid maleinske kisline

108–31–6

(E)-2-butenal

123–73–9

but-2-in-1,4-diol

110–65–6

2-kloro-1,3-butadien

126–99–8

3,5,5-trimetil–2-cikloheksen-1-on

78–59–1

2-etoksietil acetate

111–15–9

2-furilmetanal

98–01–1

2-furanmetanamin

617–89–0

2-heksanon

591–78–6

etilen tioseþnina

96–45–7

2-metil-m-fenilendiamin

823–40–5

N-2-naftilanilin

135–88–6

2-nitro–p–fenilendiamin

5307–14–2

terc-butilamin

75–64–9

akrilaldehid

107–02–8

n-butil akrilat

141–32–2

etil akrilat

140–88–5
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Snov

CAS–številka

metil akrilat

96–33–3

prop-2-in-1-o

107–19–7

bifenil-3,3',4,4’-tetrailtetraamin

91–95–2

2,2'-dimetil-4,4'-metilenbis(cikloheksilamin)

6864–37–5

4-amino-2-nitrofenol

119–34–6

2-izopropoksietanol

109–59–1

4-terc-butiltoluen

98–51–1

acetaldehid

75–07–0

acetamid

60–35–5

N-fenilacetamid

103–84–4

anhidrid ocetne kisline

108–24–7

vinil acetat

108–05–4

kloroocetna kislina

79–11–8

metil kloroacetat

96–34–4

metoksiocetna kislina

625–45–6

trikloroocetna kislina

76–03–9

akrilna kislina

79–10–7

alkil svinþeve spojine
anilin

62–53–3

N-metilanilin

100–61–8

2,4-dimetilbenzenamin

95–68–1

5-nitro-o-toluidin

99–55–8

4-metoksianilin

104–94–9

5-kloro-2-metilbenzenamin

95–79–4

N,N-dimetilanilin

121–69–7

D, D – diklorotoluen

98–87–3

difenilmetan-4,4'-diizocianat

101–68–8

1,2,4,5-tetraklorobenzen

95–94–3

1-kloro-2-nitrobenzen

88–73–3

1-kloro-4-nitrobenzen

100–00–5

3-nitrotoluen

99–08–1

4-nitrotoluen

99–99–0

2,4–diklorotoluen

95–73–8

nitrobenzen

98–95–3

benzensulfonil klorid

98–09–9

benzoil klorid

98–88–4

dibenzoil peroksid

94–36–0

bifenil

92–52–4
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CAS–številka

bis(2-etilheksil)ftalat

117–81–7

Izobutilamin

78–81–9

kafra

76–22–2

H-kaprolaktam

105–60–2

dietilkarbamoil klorid

88–10–8

tetraklorometan

56–23–5

karbonil sulfid

463–58–1

izopropil kloroacetat

105–48–6

triklorometan

67–66–3

klorometan

74–87–3

trikloronitrometan

76–06–2

1,2-diaminoetan

107–15–3

diklorofenoli
2,2’(oksibis(metilen)bisoksiran

2238–07–5

2,6–diizocianatotoluen

91–08–7

di-n-butilkositrov diklorid

683–18–1

dinitronaftalen (vsi izomeri)

27478–34–8

difenil eter

101–84–8

difenilamin

122–39–4

difenilmetan–2,4´–diizocianat

5873–54–1

dietilamin

109–89–7

1,1,2,2-tetrakloroetan

79–34–5

1,1,2-trikloroetan

79–00–5

1,1-dikloro-1-nitroetan

594–72–9

heksakloroetan

67–72–1

pentakloroetan

76–01–7

glioksal

107–22–2

etantiol

75–08–1

2-kloroetanol

107–07–3

2-aminoetanol

141–43–5

1,1-dikloroeten

75–35–4

1,1-difluoroeten (Genetron 1132a)

75–38–7

kloroetan

75–00–3

etil kloroacetat

105–39–5

etilamin

75–04–7

eten

74–85–1

formaldehid

50–00–0

formamid

75–12–7
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Snov

CAS–številka

mravljiþna kislina

64–18–6

glutaral

111–30–8

anhidrid cikloheksan-1, 2- dikarboksilne kisline

85–42–7

2-etilheksanojska kislina

149–57–5

fenilhidrazin

100–63–0

1,4-dihidroksibenzen

123–31–9

3-izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksilizocianat

4098–71–9

keten

463–51–4

krezol

1319–77–3

svinþev acetat, baziþni

1335–32–6

mekrilat

137–05–3

dimetilamin

124–40–3

metilizocianat

624–83–9

tribromometan

75–25–2

metantiol

74–93–1

bromometan

74–83–9

3-kloropropen

107–05–1

metil jodid

74–88–4

metilamin

74–89–5

diklormetan

75–09–2

m-nitroanilin

99–09–2

cinkove soli voskov montanske kisline

73138–49–5

morfolin

110–91–8

bis(2-dimetilaminoetil)metilamin

3030–47–5

1,5-naftalen diizocianat

3173–72–6

nitrokrezoli
nitrofenoli
nitropireni

5522–43–0

Nitrotoluen (vsi izomeri)

1321–12–6

N-metil-2,4,6-N-tetranitroanilin

479–45–8

1-vinil-2-pirolidon

88–12–0

p-nitroanilin

88–74–4

oksalna kislina

144–62–7

p-benzokinon

106–51–4

pentakloronaftalen

1321–64–8

fenol

108–95–2

2,4,5-triklorofenol

95–95–4

4-terc butifenol

98–54–4
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CAS–številka
5632–44–0

anhidrid ftalne kisline

85–44–9

ftalonitril

91–15–6

piperazin

110–85–0

p-nitroanilin

100–01–6

1,2-dikloropropan

78–87–5

1-bromopropan

106–94–5

2,2-dikloropropionska kislina

75–99–0

p-toluidin

106–49–0

piridin

110–86–1

natrijeva sol kloroocetne kisline

3926–62–3

TCA (ISO)

650–51–1

tetrakloroetilen

127–18–4

tioalkoholi
tioetri
tioseþnina

62–56–6

2,4-diizocianatotoluen

584–84–9

trikloroaftalen

1321–65–9

triklorobenzen (vsi izomeri)

12002–48–1

trikloroetilen

79–01–6

triklorofenoli
trikrezil fosfat

78–30–8

trietilamin

121–44–8

anhidrid trimelitne kisline

552–30–7

tributil fosfat

126–73–8

2,4,6-trinitrotoluen

118–96–7

ksilenoli (razen 2,4–ksilenol)

1300–71–6
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PRILOGA 8
Faktorji toksiþne ekvivalence za dioksine in furane
Snov
2,3,7,8 – tetraklorodibenzodioksin (TCDD)

Faktor toksiþne ekvivalence
1

1,2,3,7,8 – pentaklorodibenzodioksin (PeCDD)

0.5

1,2,3,4,7,8 – heksaklorodibenzodioksin (HxCDD)

0.1

1,2,3,7,8,9 – heksaklorodibenzodioksin (HxCDD)

0.1

1,2,3,6,7,8 – heksaklorodibenzodioksin (HxCDD)

0.1

1,2,3,4,6,7,8 – heptaklorodibenzodioksin (HpCDD)
octaklorodibenzodioksin (OCDD)

0.01
0.001

2,3,7,8 – tetraklorodibenzofuran (TCDF)

0.1

2,3,4,7,8 – pentaklorodibenzofuran (PeCDF)

0.5

1,2,3,7,8 – pentaklorodibenzofuran (PeCDF)

0.05

1,2,3,4,7,8 – heksaklorodibenzofuran (HxCDF)

0.1

1,2,3,7,8,9 – heksaklorodibenzofuran (HxCDF)

0.1

1,2,3,6,7,8 – heksaklorodibenzofuran (HxCDF)

0.1

2,3,4,6,7,8 – heksaklorodibenzofuran (HxCDF)

0.1

1,2,3,4,6,7,8 – heptaklorodibenzofuran (HpCDF)

0.01

1,2,3,4,7,8,9 – heptaklorodibenzofuran (HpCDF)

0.01

octaklorodibenzofuran (OCDF)

0.001
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PRILOGA 9
Obseg in vsebina dokumentacije v zvezi z emisijo snovi iz prvega
odstavka 19. þlena te uredbe
Dokumentacija, v zvezi z emisijo snovi iz prvega odstavka 19. þlena te uredbe, mora
vsebovati:
1. za napravo, ki je nov poseg v okolje:
1.1 podatke o upravljavcu naprave, opis lokacije naprave vkljuþno z grafiþnim prikazom
objektov naprave in njenih odvodnikov ter navedbo dejavnosti v napravi v skladu s prilogo 4
te uredbe ter proizvodno zmogljivost naprave;
1.2 opis proizvodnega procesa v napravi in primerjavo naprave z najboljšimi referenþnimi
razpoložljivimi tehnikami ter opis pomožnih naprav, ki so povezane z deli naprave ali s
procesom, ki poteka v napravi, vkljuþno z grafiþnim prikazom lokacij pomožnih naprav;
1.3 idejni projekt naprave z opisom tehnološkega procesa;
1.4 opis lastnosti uporabljenih goriv in vhodnih surovin ali polizdelkov in izdelkov, ki se v
napravi rabijo, obdelujejo ali predelujejo;
1.5 oceno koliþin in lastnosti emisije snovi;
1.6 opis vseh izpustov razpršene emisije snovi in odvodnikov odpadnih plinov ter merilnih
mest emisije snovi;
1.7 oceno masnih pretokov snovi, koncentracij snovi, koliþine vlaken in števila enot vonja v
odpadnih plinih in parametrov tehnološkega procesa v napravi, ki so pomembni za primerjavo
z mejnimi vrednostmi emisijskih deležev in faktorjev;
1.8 navedbo mejnih vrednosti emisije snovi, ki se uporabljajo za emisijo snovi iz naprave;
1.9 oceno predvidene emisije snovi, izraženo v deležih mejnih vrednosti emisije snovi;
1.10 predlog najveþje letne koliþine odpadnih plinov in najveþjih masnih pretokov snovi iz
naprave, ki zagotavljajo, da najveþja dodatna in z njo povezana celotna obremenitev na
obmoþju vrednotenja ni presežena, þe gre za napravo, za katero je treba izdelati analizo
obremenitev na obmoþju vrednotenja;
1.11 opis naprave za þišþenje odpadnih plinov in drugih pogojev obratovanja naprave,
povezane s prepreþevanjem in zmanjševanjem emisije snovi;.
1.12 predlog poslovnika in obratovalnega dnevnika naprave za þišþenje odpadnih plinov;
1.13 predlog programa ukrepov prepreþevanja in zmanjševanja emisije snovi zlasti razpršene
emisije snovi iz naprave;
1.14 predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi;
2. za napravo, ki obratuje, ob podaljšanju veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja:
2.1 podatke o upravljavcu naprave, opis lokacije naprave vkljuþno z grafiþnim prikazom
objektov naprave in njenih odvodnikov; ter navedbo dejavnosti v napravi v skladu s prilogo 4
te uredbe ter proizvodno zmogljivost naprave;
2.2 opis proizvodnega procesa v napravi in primerjavo naprave z najboljšimi referenþnimi
razpoložljivimi tehnikami ter opis pomožnih naprav, ki so povezane z deli naprave ali s
procesom, ki poteka v napravi, vkljuþno z grafiþnim prikazom lokacij pomožnih naprav;
2.3 opis tehnološkega procesa;
2.4 opis lastnosti uporabljenih goriv in vhodnih surovin in polizdelkov ali izdelkov, ki se v
napravi rabijo, obdelujejo ali predelujejo;
2.5 podatke o izpustih razpršene emisije snovi, odvodnikih, merilnih mestih in emisiji snovi, ki
so doloþeni v predhodnem okoljevarstvenem dovoljenju,
2.6 podatke iz poroþila o izvajanju obratovalnega monitoringa emisije snovi zadnjih meritev,
izvedenih v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v
zrak iz nepremiþnih virov onesnaževanja;
2.7 oceno predvidene emisije snovi, izraženo v deležih mejnih vrednosti emisije snovi;
2.8 predlog podatkov o emisiji snovi v okoljevarstvenem dovoljenju;
2.9 predlog najveþje letne koliþine odpadnih plinov in najveþjih masnih pretokov snovi iz
naprave, ki zagotavljajo, da najveþja dodatna in z njo povezana celotna obremenitev na
obmoþju vrednotenja ni presežena, þe gre za napravo, za katero je treba izdelati analizo
obremenitev na obmoþju vrednotenja;
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2.10 predlog morebitnih sprememb programa ukrepov prepreþevanja in zmanjševanja emisije
zlasti razpršene emisije snovi iz naprave;
2.11 predlog morebitnih sprememb programa obratovalnega monitoringa emisije snovi;
2.12 opis naprave za þišþenje odpadnih plinov in drugih pogojev obratovanja naprave,
namenjene prepreþevanju ali zmanjševanju emisije snovi;
2.13 predlog poslovnika in obratovalnega dnevnika naprave za þišþenje odpadnih plinov.
3. za veþjo spremembo naprave:
3.1 podatke o upravljavcu naprave, opis lokacije naprave, vkljuþno z grafiþnim prikazom
objektov naprave in njenih odvodnikov, ter navedbo dejavnosti v napravi v skladu s prilogo 4
te uredbe ter proizvodno zmogljivost naprave;
3.2 opis proizvodnega procesa v napravi in primerjavo naprave z najboljšimi referenþnimi
razpoložljivimi tehnikami ter opis pomožnih naprav, ki so povezane z deli naprave ali s
procesom, ki poteka v napravi, vkljuþno z grafiþnim prikazom lokacij pomožnih naprav;
3.1 opis lokacije naprave;
3.2 opis vrste naprave in primerjava naprave z najboljšimi referenþnimi razpoložljivimi
tehnikami;
3.3 opis tehnološkega procesa;
3.4 opis spremembe naprave in primerjava spremenjene naprave z najboljšimi referenþnimi
razpoložljivimi tehnikami;
3.5 opis lastnosti uporabljenih goriv in vhodnih surovin ali polizdelkov in izdelkov, ki se v
napravi rabijo, obdelujejo ali predelujejo;
3.6 podatke o izpustih razpršene emisije snovi, odvodnikih, merilnih mestih in emisiji snovi,
doloþenimi v predhodnem okoljevarstvenem dovoljenju;
3.7 podatke iz poroþila o izvajanju obratovalnega monitoringa emisije snovi zadnjih meritev,
izvedenimi v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi
v zrak iz nepremiþnih virov onesnaževanja;
3.8 oceno o predvideni emisiji snovi, izraženo v deležih mejnih vrednosti emisije snovi;
3.9 predlog podatkov o emisiji snovi v okoljevarstvenem dovoljenju;
3.10 predlog najveþje letne koliþine odpadnih plinov in najveþjih masnih pretokov snovi iz
naprave, ki zagotavljajo, da najveþja dodatna in z njo povezana celotna obremenitev na
obmoþju vrednotenja ni presežena, þe gre za napravo, za katero je treba izdelati analizo
obremenitev na obmoþju vrednotenja;
3.11 opis naprave za þišþenje odpadnih plinov in drugih pogojev obratovanja naprave,
povezane s prepreþevanjem in zmanjševanjem emisije snovi;
3.12 predlog poslovnika in obratovalnega dnevnika naprave za þišþenje odpadnih plinov;
3.13 predlog programa ukrepov prepreþevanja in zmanjševanja emisije zlasti razpršene
emisije snovi iz naprave;
3.14 predlog programa prvih meritev spremenjene naprave in predlog programa
obratovalnega monitoringa emisije snovi.
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PRILOGA 10
Izjeme za mejne vrednosti emisije snovi v zrak
Ne glede na doloþbe 21., 22., 23., 24., 25. in 28. þlena te uredbe veljajo za posamezno
napravo mejne vrednosti in raþunske vsebnosti kisika v odpadnih plinih, ki so doloþene v
naslednjih toþkah, oznaþenih z enako številko, kakor je zaporedna številka te naprave v
preglednici iz priloge 4 te uredbe:
1. naprave za pridobivanje toplote, naprave v rudarstvu in energetiki:
1.1.a naprave za proizvodnjo elektrike, pare, vroþe vode, procesne toplote ali vroþih odpadnih
plinov z uporabo goriv v kurišþu, kakor je elektrarna, naprava za soproizvodnjo toplote in
elektrike, toplarna, plinska turbina, nepremiþni motor z notranjim zgorevanjem ali druga
naprava za zgorevanje goriv, vkljuþno z njimi povezanimi parnimi kotli, þe je vhodna toplotna
moþ 50 MW ali veþ:
-

posebne mejne vrednosti za kurilne naprave in plinske turbine z vhodno toplotno
moþjo veþjo ali enako 50 MW doloþa predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz velikih
kurilnih naprav,
posebne mejne vrednosti za nepremiþne motorje z notranjim zgorevanjem in
obstojeþe plinske turbine z vhodno toplotno moþjo veþjo od 50 MW doloþa predpis, ki
ureja emisijo snovi v zrak iz nepremiþnih plinskih turbin z vhodno toplotno moþjo
manj kakor 50 MW in iz nepremiþnih motorjev z notranjim zgorevanjem;

1.1.b peþi sušilnikov, pri katerih odpadni plini ali plamen neposredno segrevajo sušilci ali
drugaþe obdelujejoproizvode, þe je vhodna toplotna moþ 50 MW ali veþ:
-

raþunska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 17 %, þe druge vsebnosti kisika ni treba
zagotavljati iz tehnoloških razlogov ali zaradi zagotavljanja kakovosti izdelkov;

1.2.a naprave za proizvodnjo elektrike, pare, vroþe vode, procesne toplote ali vroþih odpadnih
plinov z vhodno toplotno moþjo manj kakor 50 MW razen peþi sušilnikov, pri katerih odpadni
plini ali plamen neposredno sušijo ali drugaüe obdelujejo proizvode: posebne mejne vrednosti
doloþa predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav;
1.2.b peþi sušilnikov, pri katerih odpadni plini ali plamen neposredno segrevajo, sušijo ali
drugaþe obdelujejo proizvode z vhodno toplotno moþjo manj kakor 50 MW:
-

raþunska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 17 %, þe druge vsebnosti kisika ni
treba zagotavljati iz tehnoloških razlogov ali zaradi zagotavljanja kakovosti
izdelkov;

1.3 naprave za proizvodnjo elektrike, pare, vroþe vode, procesne toplote ali vroþih odpadnih
plinov z uporabo drugih trdnih ali tekoþih goriv, kakor so goriva, ki se uporabljajo v kurilnih
napravah iz skupine z zaporedno številko 1.2: posebne mejne vrednosti doloþa predpis, ki
ureja emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav;
1.4 nepremiþni motorji z notranjim zgorevanjem: posebne mejne vrednosti doloþa predpis, ki
ureja emisijo snovi v zrak iz nepremiþnih plinskih turbin z vhodno toplotno moþjo manj kakor
50 MW in iz nepremiþnih motorjev z notranjim izgorevanjem;
1.5 nepremiþne plinske turbine z vhodno toplotno moþjo manj kakor 50 MW:
-

posebne mejne vrednosti za nepremiþne plinske turbine z vhodno toplotno moþjo
manj kakor 50 MW in in obstojeþe nepremiþne plinske turbine z vhodno toplotno
moþjo veþ ali enako 50 MW doloþa predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz
nepremiþnih plinskih turbin z vhodno toplotno moþjo manj kakor 50 MW in iz
nepremiþnih motorjev z notranjim izgorevanjem
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posebne mejne vrednosti za nepremiþne plinske turbine z vhodno toplotno moþjo
veþ ali enako 50 MW doloþa predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz velikih
kurilnih naprav;

1.6 naprave za mletje ali sušenje premoga:
-

mejna koncentracija celotnega prahu je v odpadnih suhih in mokrih plinih 75
mg/m3 za þrni premog in za rjavi premog pri odpraševanju s paro odpraševalnih
batov in razmegljevanju šob stiskalnic;

1.7 naprave za briketiranje rjavega ali þrnega premoga:
-

mejna koncentracija celotnega prahu je v odpadnih suhih in mokrih plinih 75
mg/m3 za þrni premog in za rjavi premog pri odpraševanju s paro, odpraševanju
batov in razmegljevanju šob stiskalnic;

2. naprave za pridobivanje nekovinskih mineralnih surovin in proizvodnja stekla, keramike in
gradbenih materialov in za pridobivanje in predelavo mineralnih surovin:
2.3 Naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja ali cementov: posebne mejne vrednosti
doloþa predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa;
2.4 naprave za žganje ali kalciniranje apnenca, boksita, dolomita, gipsa, magnezita, kvarcita
ali gline zaradi proizvodnje šamota:
-

pri napravah za hidratiziranje apnenþevega ali dolomitnega apna veljajo mejne vrednosti
emisije snovi za mokre odpadne pline,
pri uporabi elektrostatskih filtrov je mejna koncentracija celotnega prahu v odpadnih plinih
za polurne povpreþne vrednosti 50 mg/m3,
mejna koncentracija dušikovih oksidov, izražena kot dušikov dioksid, je 500 mg/m3, razen
pri rotacijskih peþeh za proizvodnjo živega apna in sintranje dolomita, pri katerih je mejna
koncentracija dušikovih oksidov, izražena kot dušikov dioksid, enaka 1.500 mg/m3,
pri uporabi rotacijskih peþi za izdelavo gipsa se koncentracija žveplovih in dušikovih
oksidov zaradi rekuperacije odpadnih plinov preraþuna na prostorninski pretok odpadnih
plinov brez rekuperacije,
raþunska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 10 %,

2.7 naprave za ekspandiranje perlita, skrilavcev ali gline:
-

raþunska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 14 %,
mejne vrednosti emisije snovi veljajo za mokre odpadne pline,
mejna koncentracija žveplovega dioksida in žveplovega trioksida v odpadnem plinu,
izražena kot žveplov dioksid, je 750 mg/m³,
mejna koncentracija organskih snovi iz III. nevarnostne skupine rakotvornih snovi je 3
mg/m3;

2.8 naprave za pridobivanje stekla, vkljuþno z napravami, ki uporabljajo odpadno steklo kot
surovino za proizvodnjo in napravami za pridobivanje steklenih vlaken:
-

-

izmerjene koncentracije se preraþunajo pri plamensko ogrevanih talilnih peþeh za steklo
na raþunsko vsebnosti kisika 8 % v odpadnih plinih in pri plamensko ogrevanih lonþenih
in manjših (enodnevnih) kadnih peþeh na 13 % raþunsko vsebnost kisika v odpadnih
plinih,
pri uporabi elektrostatskih filtrov je mejna koncentracija celotnega prahu v odpadnih plinih
za polurne povpreþne vrednosti 30 mg/m3,
mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izražena kot NO2, je
500 mg/m3. Za kadne peþi, plamensko ogrevane s þelne strani (gorilniki na þelni steni), ali
kadne peþi s preþno namešþenimi gorilniki s prostorninskim pretokom dimnih plinov manj
kakor 50.000 m³/h velja je mejna koncentracija dušikovih oksidov 800 mg/m³. ýe se
zaradi doseganja kakovosti stekla uporablja pri bistrenju dušik je mejna koncentracija
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dušikovih oksidov 1.000 za naprave s proizvodno zmogljivostjo veþjo od 160 t stekla/dan
in 2.000 mg/m3 za naprave, katerih proizvodna zmogljivost je enaka ali manjša od 160 t
stekla/dan,
mejna koncentracija žveplovih oksidov, izražena kot SO2, je pri rabi zemeljskega plina za
ogrevanje 800 mg/m3 in pri rabi tekoþih fosilnih goriv 1.100 mg/m3, þe se v vstopni
surovini uporablja manj kakor 40 % odpadnega stekla,
mejna koncentracija žveplovega dioksida in žveplovega trioksida, izražena kot SO2, je
800 mg/m3 pri uporabi zemeljskega plina in 1.500 mg/m3 pri uporabi tekoþih fosilnih
gorivih, þe se v vstopni surovini uporablja veþ kakor 40 % odpadnega stekla ali, þe je
zaradi kakovosti stekla treba primešati v vstopno surovino veþ kakor 0,45 % sulfatov,
þe se zaradi doseganja kakovosti stekla uporablja svinec ali selen, je mejna koncentracija
vsote delcev iz II. nevarnostne skupine anorganskih delcev 3 mg/m3 in mejna
koncentracija vsote delcev iz I. in III. ali iz II. in III. nevarnostne skupine anorganskih
delcev je 4 mg/m3,
mejna koncentracija svinca in njegovih spojin v odpadnem plinu, izražena kot Pb, je 0,8
mg/m³, þe se za proizvodnjo embalažnega stekla uporabljajo tuje odpadno steklo,
þe je v odpadnih plinih prisotnih veþ anorganskih delcev II. nevarnostne skupine, celotna
koncentracija anorganskih delcev te nevarnostne skupine ne sme presegati koncentracije
1,3 mg/m³. ýe je prisotnih veþ anorganskih delcev I., II. In III. nevarnostne skupine,
celotna koncentracija anorganskih delcev II. in III. nevarnostne skupine ali anorganskih
delcev I. in III. nevarnostne skupine ne sme presegati 2,3 mg/m³. Uporabo tujega
odpadnega stekla je treba dokumentirati.
mejna koncentracija fluora in njegovih spojin, izražena kot HF v plinastem stanju, je 5
mg/m3,
pri napravah za proizvodnjo embalažnega stekla je mejna koncentracija organskih snovi
iz I. nevarnostne skupine rakotvornih snovi 0,5 mg/m³,
þe se zaradi kakovosti izdelka uporabljajo kot bistrila spojine arzena, je mejna vrednost
arzena in njegovih spojin v odpadnih plinih, izražena kot As, za masni pretok 1,8 g/h in za
koncentracijo 0,7 mg/m³, pri þemer je treba uporabiti vse možnosti za zmanjšanje emisije
arzena, kakor je uporaba postopka bistrenja brez arzena in antimona,
þe se zaradi kakovosti izdelka uporabljajo spojine kadmija za obarvanje stekla, je mejna
vrednost kadmija in njegovih spojin v odpadnih plinih, izražena kot Cd, za masni pretok
0,5 g/h in koncentracijo 0,2 mg/m³, pri þemer je treba uporabo arzenovih in kadmijevih
spojin dokumentirati;

ýe se v napravi pridobiva steklo na podlagi zgorevanja s þistim kisikom, se namesto
koncentracije dušikovega monoksida in dušikovega dioksida uporablja emisijski faktor,
katerega mejna vrednost je 1kg NO2/t pridobljenega stekla.
2.10 naprave za žganje keramiþnih izdelkov: posebne mejne vrednosti doloþa predpis, ki
ureja emisijo snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opeþnih izdelkov;
2.11 naprave za taljenje mineralnih snovi, vkljuþno z napravami za proizvodnjo mineralnih
vlaken:
-

-

pri napravah, ki so ogrevane s fosilnimi gorivi, se izmerjene koncentracije preraþunajo na
8 % vsebnosti kisika v odpadnih plinih,
mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izražena kot NO2, je
500 mg/m3. Za kadne peþi, plamensko ogrevane s þelne strani (gorilniki na þelni steni), ali
kadne peþi s preþno namešþenimi gorilniki s prostorninskim pretokom manj kot 50.000
m³/h velja je mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izražena
kot NO2, 800 mg/m³, pri þemer pa je treba zagotoviti zmanjšanje emisije z zgorevalnotehniþnimi ali drugimi ukrepi, skladnimi z aktualnim stanjem tehnike ali najboljšim
referenþnim razpoložljivim tehnikam. Pri kupolkah s termiþnim naknadnim zgorevanjem je
mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izražena kot NO2,
500 mg/m³,
mejna koncentracija žveplovega dioksida in žveplovega trioksida, izražena kot SO2, je
600 mg/m3, þe se uporabljajo kot vstopna surovina naravne kamnine ali njihove
mešanice,
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mejna koncentracija žveplovega dioksida in žveplovega trioksida, izražena kot SO2, je
1.100 mg/m3, þe se v vstopni surovini uporablja manj kakor 45 % mineralno vezanih
oblikovancev glede na celotno maso vstopne surovine,
mejna koncentracija žveplovega dioksida in žveplovega trioksida, izražena kot SO2, je
1.500 mg/m3, þe se v vstopni surovini uporablja 45 % ali veþ mineralno vezanih
oblikovancev glede na celotno maso vstopne surovine in þe se prah, zajet v napravi za
odpraševanje, v celoti vraþa v proizvodni proces,
mejna koncentracija fluora in njegovih spojin, izražena kot HF, v plinastem stanju je 5
mg/m3;

2.14 naprave za pripravo zmesi bitumna z mineralnimi surovinami vkljuþno z napravami za
proizvodnjo bituminoznih materialov in naprav za predelavo recikliranega asfalta: posebne
mejne vrednosti doloþa predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz naprav za pripravo asfaltnih
zmesi;
3. naprave v metalurgiji:
3.1 naprave za praženje, taljenje ali sintranje železove rude ali rude barvnih kovin:
-

mejna koncentracija svinca je 1 mg/m3,
mejna koncentracija žveplovega trioksida in žveplovega dioksida, izraženega kot
SO2, je 500 mg/m3,
mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izraženega
kot NO2, je 400 mg/m3,
mejna koncentracija celotnih organskih snovi, izražena kot celotni ogljik, v
odpadnih plinih iz sintrnega traku je 75 mg/m3 in
mejna koncentracija dioksinov in furanov je 0,4 ng/m3;

3.2 naprave za proizvodnjo, obdelavo ali taljenje grodlja ali jekla:
3.2.a integrirane železarne:
3.2.a.1. plavži:
-

izmerjene koncentracije se preraþunajo na 3 % raþunsko vsebnosti kisika v
odpadnih plinih,
mejna koncentracija celotnega prahu je 10 mg/m3;

3.2.b naprave za proizvodnjo ali pretaljevanje grodlja ali jekla vkljuþno s kontinuiranim litjem
3.2.b.1 elektrojeklarske naprave:
-

-

pri elektriþnih peþeh je mejna koncentracija celotnega prahu 5 mg/m3 ,þe je treba
v skladu z doloþbami te uredbe v okviru obratovalnega monitoringa izvajati trajne
meritve, in 10 mg/m3 ,þe je treba v okviru obratovalnega monitoringa izvajati
obþasne meritve, pri þemer pa nobena od polurnih koncentracij ne sme presegati
15 mg/m3;
pri elektriþnih peþeh je mejna koncentracija dioksinov in furanov 0,2 ng/m3,

3.2.b.2 naprave za elektro pretaljevanje pod žlindro:
-

pri ponovnem taljenju pene elektriþnih peþi je mejna koncentracija fluora in
njegovih anorganskih spojin, izraženih kot HF, 1 mg/m3;

3.3 naprave za proizvodnjo barvnih kovin iz rude, koncentratov ali sekundarnih surovin z
metalurškimi, kemiþnimi ali elektrolitskimi postopki:
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3.3.1 naprave za proizvodnjo barvnih kovin razen aluminija in zlitin z železom:
-

mejna koncentracija celotnega prahu je 5 mg/m3,
mejna koncentracija vsote snovi iz II. nevarnostne skupine anorganskih delcev je
1 mg/m3,
mejna koncentracija vsote snovi iz III. nevarnostne skupine anorganskih delcev je
2 mg/m3,
pri taljenju svinca je mejna koncentracija vsote snovi iz II. nevarnostne skupine
anorganskih delcev 2 mg/m3,
mejna koncentracija arzena (razen arzina) je 0,15 mg/m3 in mejni masni pretok
0,4 g/h, pri þemer pa v odpadnih plinih iz anodne peþi koncentracija arzena ne
sme presegati 0,4 mg/m3;
mejna koncentracija žveplovega dioksida, izraženega kot SO2, je 350 mg/m3,
mejna koncentracija žveplovega trioksida, izraženega kot SO2, je 60 mg/m3,
mejna koncentracija dioksinov in furanov je 0,4 ng/m3;

Pri napravah z spremenljivimi obratovalnimi pogoji mora biti pri posameznih meritvah emisije
žveplovih oksidov þas vzorþenja enak þasu trajanja šarže, vendar ne sme biti daljši od 24 ur.
Ne glede na doloþbe 2. toþke petega odstavka 20. þlena te uredbe se pri trajnih meritvah
šteje, da obratovanje naprave þezmerno obremenjuje okolje, þe zaradi emisije snovi iz
naprave najmanj ena od polurnih povpreþnih vrednosti koncentracije žveplovih oksidov veþ
kot 3-krat presega mejno koncentracijo.
Posebne mejne vrednosti za naprave za proizvodnjo svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih
surovin doloþa predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz naprav za pridobivanje svinca in
njegovih zlitin iz sekundarnih surovin.
3.3.2 naprave za proizvodnjo zlitin z železom po elektrotermiþnem ali metalotermiþnem
postopku:
-

mejna koncentracija celotnega prahu je 5 mg/m3;

3.3.3 naprave za proizvodnjo aluminija z elektrolitskim postopkom: posebne mejne vrednosti
doloþa predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo aluminija z elektrolitskim
postopkom;
3.3.4 naprave za proizvodnjo aluminija iz sekundarnih snovi:
-

mejna koncentracija celotnega prahu je 10 mg/m3,
mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izraženega
kot NO2, v odpadnem plinu rotacijskih peþi, ki obratujejo z gorilniki za zgorevanje
s þistim kisikom, je 0,50 g/m³,
za kondicioniranje taline je prepovedana uporaba heksakloretana;

3.4 naprave za taljenje, litje ali rafiniranje barvnih kovin in njihovih zlitin:
3.4.1 barvne kovine, razen aluminija in magnezija:
-

mejni masni pretok celotnega prahu je 50 g/h in mejna koncentracija 5 mg/m3,
pri taljenju svinca je mejna koncentracija vsote snovi iz II. nevarnostne skupine
anorganskih delcev 1 mg/m3,
mejna koncentracija dioksinov in furanov je 0,4 ng/m3,
za kondicioniranje taline je prepovedana uporaba heksakloretana;

3.4.2 aluminij in magnezij: posebne mejne vrednosti za livarne aluminija in magnezija doloþa
predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz livarn aluminija in magnezija;
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3.6 naprave za valjanje kovin:
3.6.1 ogrevne peþi in peþi za toplotno obdelavo kovin:
-

-

izmerjene koncentracije se preraþunajo na 5 vol % vsebnosti kisika v odpadnih
plinih,
mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izraženega
kot NO2, je 500 mg/m3,
za naprave s predgrevanjem zraka za zgorevanje je mejna koncentracija
dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izraženega kot NO2, pri
temperaturi predgrevanja, veþji od 300 °C, enaka 515, veþji od 400 °C, enaka
600, veþji od 500 °C, enaka 800, veþji od 600 °C, enaka 1.100 in veþji od 1.650
°C, enaka 1.300 mg/m3,
mejne vrednosti organskih snovi se pri napravah za toplotno obdelavo folij iz
aluminija ne uporabljajo;

3.7 livarne sive litine, zlitin z železom in jekla: posebne mejne vrednosti doloþa predpis, ki
ureja emisijo snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla;
3.8 livarne barvnih kovin:
3.8.1 livarne barvnih kovin razen aluminija in magnezija
- mejna koncentracija ogljikovega monoksida je 150 mg/m3,
- mejna koncentracija žveplovega trioksida in žveplovega dioksida, izraženega kot
SO2, je 500 mg/m3,
- mejni masni pretok aminov je 25 g/h in mejna koncentracija 5 mg/m3,
- mejni masni pretok benzena je 5 g/h in mejna koncentracija 5 mg/m3;
- za kondicioniranje taline je prepovedana uporaba heksakloretana, razen pri
proizvodnji ulitkov iz aluminijevih zlitin z visoko ravnjo kakovosti in varnosti ter za
žarjenje na drobno zrno magnezijevih zlitin AZ81, AZ91 in AZ92, pri þemer pa
poraba heksakloretana ne sme preseþi 1,5 kg na dan, uporabo heksakloretana
pa je treba dokumentirati
- mejni masni pretok in mejna koncentracija celotnih organskih snovi, izražena kot
celotni ogljik se ne uporabljata.
3.8.2 livarne aluminija in magnezija: posebne mejne vrednosti za livarne aluminija in
magnezija doloþa predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz livarn aluminija in magnezija;
3.9 naprave za nanašanje zašþitnih prevlek iz staljenih kovin na železo in jeklo:
-

mejna koncentracija celotnega prahu je 5 mg/m3,
mejna koncentracija anorganskih spojin klora, izražena kot HCl, v plinastem
stanju 10 mg/m3;

Posebne mejne vrednosti za naprave za nanašanje kovinskih zašþitnih prevlek na kovinske
površine s cinkovimi talilnimi kopeli doloþa predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz naprav za
vroþe pocinkanje;
3.18 naprave za proizvodnjo svinþevih akumulatorjev:
-

mejna koncentracija žveplove kisline je 1 mg/m3,
mejni masni pretok celotnega prahu je 5 g/h in mejna koncentracija 0,5 mg/m3.

Odpadne pline, onesnažene s prahom, je treba zajemati in odvajati v odpraševalne naprave.
Meglico žveplove kisline, ki se pojavi pri formiranju, je treba zajemati in odvajati v napravo za
þišþenje odpadnih plinov;
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4. naprave za proizvodnjo kemiþnih izdelkov, fitofarmacevtskih sredstev in rafiniranje
mineralnih olj:
4.1 naprave za proizvodnjo snovi ali skupin snovi s kemiþno pretvorbo:
4.1.b naprave za proizvodnjo ogljikovodikov z vsebnostjo kisika:
-

mejna koncentracija benzena je pri oksidaciji cikloheksana 3 mg/m3;

4.1.d naprave za proizvodnjo dušikovih ogljikovodikov:
-

pri proizvodnji akrilonila je mejna koncentracija akrilonilita je 0,2 mg/m3;
pri proizvodnji kaprolaktama je mejna koncentracija kaprolaktama 100 mg/m3;

4.1.h naprave za proizvodnjo osnovnih plastiþnih materialov:
-

meseþna povpreþna emisija vinilklorida pri proizvodnji polivinilklorida (PVC) ne
sme presegati emisijskega faktorja 80 mg na kilogram PVC pri suspenzijski
polimerizaciji,
meseþna povpreþna emisija vinilklorida pri proizvodnji polivinilklorida (PVC) ne
sme presegati emisijskega faktorja 500 mg na kilogram PVC pri emulzijski ali
mikrosuspenzijski polimerizaciji,
pri proizvodnji viskoze je koncentracija vodikovih sulfidov 50 mg/m3 in ogljikovega
disulfida 400 mg/m3, pri þemer pa se ne ugotavlja þezmerne obremenitve za
dnevne povpreþne vrednosti koncentracije,
pri proizvodnji poliuretanov se mejne vrednosti za organske snovi ne uporabljajo,
þe so poliuretanske pene polnjene s þistimi ogljikovodiki (npr. pentanom);

4.1 l naprave za proizvodnjo plinov:
-

pri proizvodnji klora je mejna koncentracija klora 1 mg/m3, razen za naprave, ki
utekoþinjajo vso pridobljeno koliþino klora, pri katerih pa je mejna koncentracija
klora 3 mg/m3;

4.1 m naprave za proizvodnjo kislin:
4.1 m.1 naprave za pridobivanje dušikove kisline:
-

mejna koncentracija N2O je 800 mg/m3 in
mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izraženega
kot NO2, je 200 mg/m3;

4.1 m.2 naprave za pridobivanje žveplovih oksidov, žveplove kisline in oleuma:
Uþinek þišþenja žveplovega dioksida v odpadnih plinih mora biti:
-

-

-

pri postopkih z dvojno katalizo najmanj 99%. ýe koncentracija žveplovega
dioksida v vstopnih plinih stalno presega 8 prostorninskih odstotkov, mora biti
uþinek þišþenja pri spreminjajoþi koncentraciji žveplovega dioksida v vstopnih
plinih najmanj 99.5% in pri stalno enaki koncentraciji žveplovega dioksida v
vstopnih plinih najmanj 99.6%,
pri kontaktnem postopku brez vmesne absorpcije in s koncentracijo žveplovega
dioksida v vstopnih plinih manjšo kakor 6 vol % najmanj 97,5 %, emisije
žveplovega dioksida in žveplovega trioksida pa je treba v naslednjih stopnjah še
zmanjšati z uporabo tehnologij za zmanjševanje emisije žveplovih oksidov,
pri mokri katalizi najmanj 97,5%.

ýe je koncentracija žveplovega dioksida v vstopnih plinih stalno enaka, je mejna
koncentracija žveplovega trioksida 60 mg/m3, v drugih primerih pa 120 mg/m3;
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4.1p naprave za proizvodnjo anorganskih spojin:
4.1p.1 naprave za proizvodnjo žvepla:
-

pri Clausovih napravah z zmogljivostjo do vkljuþno 20 t žvepla na dan emisijski
delež za žveplo ne sme presegati 3 %,
pri Clausovih napravah z zmogljivostjo veþ kakor 20 t žvepla na dan do vkljuþno
50 t žvepla na dan emisijski delež za žveplo ne sme presegati 2 %,
pri Clausovih napravah z zmogljivostjo veþ kakor 50 t žvepla na dan emisijski
delež za žveplo ne sme preseþi 0,2 %,
mejna vrednost za žveplove okside se ne uporablja,
emisija karbonil sulfida (COS) in ogljikovega disulfida (CS2) v odpadnih plinih,
izražena kot žveplo, ne sme presegati koncentracije 3 mg/m³,
pri Clausovih napravah za pripravo zemeljskega plina je mejna koncentracija
vodikovega sulfida 10 mg/m³;

4.1 r naprave za proizvodnjo pesticidov in biocidov:
-

mejni masni pretok celotnega prahu je 5 g/h in mejna koncentracija 2 mg/m3;

4.2 naprave za mletje, strojno mešanje, pakiranje ali konfekcioniranje pesticidov in biocidov :
-

mejni masni pretok celotnega prahu je 5 g/h in mejna koncentracija 5 mg/m3,
razen za napravo, ki uporablja uþinkovine z veþ kakor 10 % nevarnih snovi, pri
kateri pa je mejna koncentracija celotnega prahu 2 mg/m3;

4.4 rafinerije mineralnih olj:
- mejne vrednosti celotnega prahu in žveplovih oksidov v odpadnih plinih iz naprav za
katalitiþno cepljenje v vrtinþnem sloju so pri regeneriranju katalizatorja:
-

mejna koncentracija celotnega prahu 30 mg/m³,
mejna koncentracija žveplovega dioksida in žveplovega trioksida, izražena kot
SO2, je 1.200 mg/m³;

- mejna koncentracija celotnega prahu v odpadnih plinih iz naprav za kalcinacijo je 30 mg/m³;
4.6 naprave za proizvodnjo saj: pri proizvodnji industrijskih saj se uporabljajo naslednje mejne
vrednosti:
-

pri napravah za pridobivanje metanskih saj je mejna koncentracija ogljikovega
monoksida 500 mg/m³,
pri napravah za pridobivanje kurišþnih in plamenskih saj v odpadnem plinu
priprave za naknadno zgorevanje je mejna koncentracija dušikovega monoksida
in dušikovega dioksida, izražena kot NO2, 600 mg/m³,
pri napravah za pridobivanje kurišþnih in plamenskih saj v odpadnem plinu
priprave za naknadno zgorevanje je mejna koncentracija žveplovega dioksida in
žveplovega trioksida v odpadnem plinu, izražena kot SO2, 850 mg/m³,
pri napravah za pridobivanje metanskih saj je mejna koncentracija plinastih
organskih snovi, izražena kot celotni ogljik, 100 mg/m³,
pri napravah za pridobivanje metanskih saj je mejna koncentracija benzena 5
mg/m³,
emisijske vrednosti se pri odpadnih plinih naprav za pridobivanje kurišþnih in
plamenskih preraþunajo na 3 % raþunsko vsebnost kisika v odpadnih plinih;

4.7 naprave za proizvodnjo oglja ali elektrografita s sežiganjem ali grafitizacijo: posebne
mejne vrednosti za naprave za izdelavo anod, ki se uporabljajo v elektroliznih peþeh za
pridobivanje aluminija, doloþa predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo
aluminija z elektrolitskim postopkom;
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4.10 naprave za proizvodnjo premazov ali prevlek (lazur, temeljnih barv, lakov, disperzijskih
barv) ali tiskarskih barv:
-

mejna koncentracija celotnega prahu 10 mg/m³;

Posebne mejne vrednosti za emisijo organskih spojin iz naprav za proizvodnjo premazov ali
prevlek doloþata predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz naprav ki uporabljajo hlapna
organska topila, in predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz naprav ki uporabljajo halogenirana
hlapna organska topila;
5. naprave za površinsko obdelavo z uporabo organskih snovi, proizvodnja plastiþnih folij in
postopki predelave smol in plastike:
5.1 naprave za obdelavo površin materialov, izdelkov in predmetov z uporabo organskih topil,
vkljuþno s pripadajoþimi sušilniki:
-

mejni masni pretok celotnega prahu je 15 g/h in mejna koncentracija 3 mg/m3;

Posebne mejne vrednosti za emisijo organskih spojin iz naprav za obdelavo površin
materialov, izdelkov in predmetov z uporabo organskih topil, vkljuþno s pripadajoþimi sušilniki
doloþata predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz naprav ki uporabljajo hlapna organska topila,
in predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz naprav ki uporabljajo halogenirana hlapna organska
topila;
5.2 naprave za prekrivanje s premazi, impregniranje, laminiranje in lakiranje steklenih ali
mineralnih vlaken:
-

mejna koncentracija vsote organskih snovi iz I. nevarnostne skupine organskih
snovi je 30 mg/m3,
pri impregniranju in sušenju steklene ali kamene volne je mejna koncentracija
amoniaka 65 mg/m3, üe pa se odpadni plini þistijo s sežiganjem, je mejna
koncentracija amoniaka na izpustu þistilne naprave 100 mg/m3,
pri nanašanju premazov na kopreno iz steklenih ali mineralnih vlaken je mejna
koncentracija amoniaka 80 mg/m3,
þe se odpadne pline þisti s sežiganjem je mejna koncentracija dušikovega
monoksida in dušikovega dioksida, izraženega kot NO2, 350 mg/m3;

5.4 naprave za impregnacijo ali premazovanje materialov in predmetov s katranom,
katranskim oljem ali vroþim bitumnom:
-

mejna koncentracija celotnih organskih snovi, razen organskih delcev, izražena
kot celotni organski ogljik, je 20 mg/m3,
mejne vrednosti se za organske spojine iz I. in II. nevarnostne skupine organskih
spojin ne uporabljajo;

5.7 naprave, ki uporabljajo tekoþe nenasiþene poliestrske smole s stirenom kot dodatkom ali
tekoþe epoksi smole z aminom:
-

mejna koncentracija celotnih organskih snovi, razen organskih delcev, izražena
kot celotni organski ogljik, je 85 mg/m3, pri þemer morajo biti uporabljene
primarne tehnike zmanjševanja emisje organskih spojin z uporabo smol z malo
stirena ali brez stirena;
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5.8 naprave za proizvodnjo predmetov iz aminoplastov ali fenolnih smol, kakor so furan, urea,
fenol, resorcinol ali ksilenske smole s toplotno obdelavo:
-

mejna koncentracija amoniaka je 50 mg/m3;

5.11 naprave za proizvodnjo prefabrikatov iz poliuretana, sestavnih delov ob uporabi
poliuretana, poliuretanskih blokov v kalupih ali za zapolnjevanje votlin s poliuretansko peno:
mejne vrednosti za organske snovi se ne uporabljajo pri proizvodnji poliuretanskih pen, kadar
se za polnilo uporablja þiste ogljikovodike (na primer pentan);
6 Les, celuloza
6.1 naprave za pridobivanje celuloze iz lesa, slame ali podobnih vlaknin: pri skladišþenju
debel ali kosovnega lesa ni treba izvajati ukrepov prepreþevanja ali zmanjševanja emisije
prahu;
6.2 naprave za proizvodnjo papirja, kartona ali lepenke:
-

pri neposrednem ogrevanju lesa in lesnih tvoriv se v odpadnih plinih izmerjene
koncentracije ne preraþunajo na vsebnost kisika,
mejne vrednosti organskih snovi se pri napravah za proizvodnjo celuloze po
kemiþno-termiþno-mehanskem postopku ne uporabljajo;

6.3 naprave za proizvodnjo vezanega lesa, ivernih plošþ ali vlaknenih plošþ: posebne mejne
vrednosti doloþa predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo lesnih
kompozitov;
7. naprave za proizvodnjo hrane, piva, tobaka in krme ter kmetijskih proizvodov:
7.16 naprave za proizvodnjo pivskega sladu:
-

mejna koncentracija celotnih organskih snovi, razen organskih delcev, izražena
kot celotni organski ogljik, je pri proizvodnji kvasa 80 mg/m3;

7.19 naprave za proizvodnjo olj ali mašþob iz rastlinskih surovin:
-

mejna koncentracija se za vodikov sulfid v odpadnih plinih ne uporablja;

7.20 naprave za proizvodnjo ali rafiniranje sladkorja (pri napravah za sušenje rezancev
sladkorne pese):
-

mejni masni pretok organskih snovi v odpadnem plinu, izraženem kot celotni
ogljik, je 0,65 kg/h,
mejne vrednosti organskih snovi iz I. in II. nevarnostne skupine se ne uporabljajo;

7.21 naprave za sušenje zelenega odpada razen naprav za sušenje zelenega odpada lastne
kmetijske proizvodnje:
-

mejna koncentracija celotnega prahu v mokrih odpadnih plinih je 75 mg/m3,
mejna vrednost organskih snovi, izraženih kot celotni ogljik, je 250 g celotnega
ogljika na 1 t vodnih par v odpadnih plinih,
mejna vrednost vsote formaldehida, acetaldehida, akroleina in furfurala iz I.
nevarnostne skupine organskih snovi je 100 g celotnega ogljika na 1 t vodnih par
v odpadnih plinih;

7.26 naprave za praženje kavnih nadomestkov, žit, kakava, zrn in orehov s proizvodno
zmogljivostjo:
-

mejni masni pretok dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izraženega
kot NO2, je 1.800 g/h in mejna koncentracija 350 mg/m3.
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8. naprave za predelavo in odstranjevanje odpadkov in drugih materialov:
8.1 naprave za odstranjevanje ali recikliranje trdnih, tekoþih ali v posode zajetih plinastih
odpadkov ali odlagališþnega plina z gorljivimi sestavinami po termiþnem postopku:
8.1a naprave za odstranjevanje ali predelavo trdnih, tekoþih ali v posode zajetih plinastih
odpadkov ali odlagališþnega plina z gorljivimi sestavinami po termiþnem postopku ter naprave
za sežig odlagališþnega plina ali drugih plinastih snovi:
8.1a.1 naprave za odstranjevanje ali predelavo odlagališþnega plina z gorljivimi sestavinami
po termiþnem postopku: pri uporabi odlagališþnega plina v kurilnih napravah doloþa posebne
mejne vrednosti predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav;
8.1a.2 naprave za sežig odlagališþnega plina ali drugih plinastih snovi: pri plamenicah za
zgorevanje plinov, ki nastajajo ob obratovalnih motnjah ali se izpušþajo iz varnostnih ventilov,
se doloþbe te toþke ne uporabljajo, vendar je treba zahteve v zvezi z omejevanjem take
emisije doloþiti za vsak posamezen primer posebej v okoljevarstvenem dovoljenju:
8.1a.2.1 naprave za sežig odlagališþnega plina ali drugih gorljivih plinastih snovi iz naprav za
obdelavo odpadkov:
-

mejne vrednosti emisije za organske snovi se ne uporabljajo,
za nadzor poteka zgorevanja je treba naprave opremiti z merilniki, ki kontinuirano
merijo in beležijo temperaturo v zgorevalnem prostoru, pri tem pa morajo biti
merilne toþke postavljene pri konici plamena,
temperatura odpadnega plina pri konici plamena mora biti najmanj 1.000 °C, þas
zadrževanja vroþih odpadnih plinov v zgorevalnem prostoru, merjeno od konice
plamena, pa mora biti najmanj 0,3 sekunde;

8.1a.2.2 naprave za sežig odlagališþnega plina ali drugih gorljivih plinastih snovi, ki ne
izhajajo iz naprav za obdelavo odpadkov:
-

mejne vrednosti emisije za žveplove okside, dušikove okside in ogljikov monoksid
se ne uporabljajo,
mejne vrednosti emisije za organske snovi iz 24. þlena te uredbe se ne
uporabljajo,
pri organskih snoveh stopnja zmanjšanja emisije ne sme biti manjša od 99,9 %
glede na skupni organski ogljik ali ne sme presegati koncentracije 20 mg/m3
organskih snovi, izraženo kot celotni ogljik,
pri plamenicah mora biti temperatura odpadnega plina v plamenu najmanj 850
°C,
sežig halogeniranih gorljivih plinastih snovi na plamenicah ni dovoljen.

Gorljive plinaste snovi, ki se ne uporabljajo v kurilnih napravah ali nepremiþnih motorjih z
notranjim zgorevanjem kot gorivo za proizvodnjo energije, temveþ se iz varnostnih razlogov
ali zaradi posebnih obratovalnih zahtev sežigajo brez izrabe energije, je treba po možnosti
odvesti v napravo za þišþenje odpadnih plinov s termiþnim ali katalitiþnim naknadnim
zgorevanjem; þe to ni mogoþe (þe npr. zaradi nekontinuirano razpoložljivega, koliþinsko
moþno nihajoþega ali le v kratkih þasovnih obdobjih razpoložljivega plina obratovanje naprave
za þišþenje odpadnih plinov tudi pri uporabi vmesnega vsebnika plina ni uþinkovito ali ni
izvedljivo), je treba te gorljive pline sežgati na plamenici.
8.1.b nepremiþni motorji z notranjim zgorevanjem za uporabo odpadnih olj ali odlagališþnega
plina: posebne mejne vrednosti so doloþene v predpisu, ki ureja emisijo snovi v zrak iz
nepremiþnih plinskih turbin z vhodno toplotno moþjo manj kakor 50 MW in nepremiþnih
motorjev z notranjim izgorevanjem;
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8.2 naprave za proizvodnjo elektriþne energije, pare, tople vode, procesne toplote ali vroþega
odpadnega plina z vhodno toplotno moþjo manj kakor 50 MW, þe je gorivo iz:
- barvanega, lakiranega ali oplemenitenega lesa in njegovih ostankov ostankov, na les pa
niso bila nanešena nikakršna sredstva za zašþito lesa ali jih les ne vsebuje zaradi obdelave
ali prevleke, premazi pa ne vsebujejo halogeniranih organskih spojin;
- vezanega lesa, ivernih plošþ, vlaknenih plošþ ali kako drugaþe lepljenega lesa in njegovih
ostankov, na les pa niso bila nanešena nikakršna sredstva za zašþito lesa ali jih les ne
vsebuje zaradi obdelave ali prevleke, premazi pa ne vsebujejo halogeniranih organskih
spojin.
Posebne mejne vrednosti za uporabo odpadkov iz lesa v napravah za proizvodnjo elektriþne
energije, pare, tople vode, procesne toplote ali vroþega odpadnega plina z vhodno toplotno
moþjo manj kakor 50 MW doloþa predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih
kurilnih naprav;
8.4 naprave za sortiranje mešanih komunalnih odpadkov pred njihovo nadaljnjo predelavo:
-

mejna koncentracija celotnega prahu v odpadnih plinih je 10 mg/m3;

8.5 naprave za proizvodnjo komposta iz organskih odpadkov:
-

mejna koncentracija celotnega prahu v odpadnih plinih je 10 mg/m3;

8.6 naprave za biološko obdelavo odpadkov:
-

mejna koncentracija celotnega prahu v odpadnih plinih je 10 mg/m3;

8.10 naprave za fizikalno kemiþno obdelavo odpadkov posebej s postopki destilacije,
kalcinacije, sušenja ali izparevanja odpadkov:
8.10.1 naprave za sušenje odpadkov:
-

mejna koncentracija celotnega prahu v odpadnih plinih je 10 mg/m3,
mejni masni pretok amoniaka je 0,1 kg/h in mejna koncentracija 20 mg/m³,
mejni masni pretok anorganskih spojin klora iz III. nevarnostne skupine plinastih
anorganskih snovi, izraženih kot HCl, je 0,10 g/h in mejna koncentracija 20
mg/m³,
za emisijo organskih snovi v odpadnih plinih stopnja zmanjšanja emisije ne sme
biti manjša od 90 %, izraženo s celotnim ogljikom, pri þemer je mejna
koncentracija 20 mg/m³, izražena kot celotni ogljik,
mejne vrednosti se za snovi iz I. in II. nevarnostne skupine organskih snovi ne
uporabljajo;

8.10.2 naprave za sušenje blata iz þistilnih naprav:
-

mejna koncentracija celotnega prahu v odpadnih plinih je 10 mg/m3,
mejni masni pretok amoniaka je 0,1 kg/h in mejna koncentracija 20 mg/m³,
mejni masni pretok anorganskih spojin klora iz III. nevarnostne skupine plinastih
anorganskih snovi, izraženih kot HCl, je 0,10 g/h in mejna koncentracija 20
mg/m³,
mejna koncentracija organskih snovi, izražena kot celotni ogljik, je 20 mg/m³,
mejne vrednosti se za snovi iz I. in II. nevarnostne skupine organskih snovi ne
uporabljajo;

8.11 naprave za druge vrste obdelave odpadkov:
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8.11.1 Naprave za mehansko obdelavo mešanih gospodinjskih odpadkov ali odpadkov
podobne sestave:
-

mejna koncentracija celotnega prahu v odpadnih plinih je 10 mg/m3,
mejna koncentracija organskih snovi, izražena kot celotni ogljik, je 20 mg/m³,
mejni masni pretok anorganskih spojin klora iz III. nevarnostne skupine plinastih
anorganskih snovi, izraženih kot HCl, je 0,10 g/h in mejna koncentracija 20
mg/m³,
mejne vrednosti se za snovi iz I. in II. nevarnostne skupine organskih snovi ne
uporabljajo;

8.11.2 Naprave za druge vrste obdelav odpadkov:
-

mejna koncentracija celotnega prahu v odpadnih plinih je 10 mg/m3,
mejna koncentracija organskih snovi, izražena kot celotni ogljik, je 20 mg/m³,
mejne vrednosti se za snovi iz I. in II. nevarnostne skupine organskih snovi ne
uporabljajo;

8.11.3 naprave za obdelavo hladilnih aparatov in naprav:
-

-

-

-

-

naprave morajo biti tako konstruirane in morajo obratovati tako, da se emisije
halogenirane klorofluoroogljikovodike (v nadaljnjem besedilu: CFC) veþinoma ali
v najveþji možni meri prepreþijo,
z aparati ali napravami s hladivi, ki vsebujejo CFC-je ali amoniak, je treba ravnati
tako, da se hladiva in olja odstranijo iz hladilnega krogotoka brez izgub in
popolnoma odstranijo iz zaprtega sistema ter zberejo,
CFC-je je treba popolnoma odstraniti iz olja za hladilne kompresorje, hladiva pa
je treba zbrati in odstraniti skladno s predpisi,
pri obdelavi aparatov in naprav, polnjenih z drugimi hladivi, npr. ogljikovodiki,
kakor sta butan, pentan, ali pa izolacijskega materiala, penjenega s tovrstnimi
ogljikovodiki, je treba sprejeti primerne ukrepe za zašþito pred požarom, npr. z
uporabo inertnega plina v fazi drobljenja,
pri sprošþanju CFC-jev iz izolacijskega materiala, je potrebno emisije CFC v
najveþji možni meri prepreþiti tako, da se izpraznjene aparate ali naprave
obdeluje v zaprti napravi, ki naj bi bila tehniþno plinotesna in proti izgubam CFC
zavarovana npr. s sistemom zapornic na vhodni in izhodni strani. Prevzemna
mesta za frakcije izolacijskih materialov, ki vsebujejo CFC, naj bodo tudi
plinotesna, odpadni plini s CFC naj se zajemajo na mestu nastanka (npr. pri
stiskanju konfekcioniranega izolacijskega materiala) in odvajajo v napravo za
þišþenje odpadnih plinov, pri þemer je treba ponovno pridobljene CFC odstraniti,
na obmoþju naprave za sprošþanje CFC iz izolacijskega materiala je treba
prepreþiti, da bi na iznešenih frakcijah (npr. kovinah, umetnih masah) ostal
pritrjen izolacijski material, þe je to le tehniþno možno, pri þemer pri iznešenih
kovinskih frakcijah in frakcijah umetnih mas delež teh pritrjenih ostankov ne sme
presegati 0,5 masnih %,
masni delež CFC v frakcijah izolacijskega materiala za predelavo ne sme
presegati 0,2 %. Frakcije izolacijskega materiala z veþjo vsebnostjo CFC je treba
odvesti v napravo za termiþno obdelavo odpadkov (sežigalnico odpadkov) ali
kako drugo napravo za obdelavo odpadkov z enakovredno uþinkovitostjo glede
uniþevanja CFC,
emisije klorofluoroogljikovodikov v odpadnem plinu iz naprave za ponovno
pridobivanje CFC naj ne presegajo 10 g/h masnega pretoka in ne 20 mg/m³
masne koncentracije;

10. druge naprave:
10.7 naprave za vulkanizacijo naravnega ali sintetiþnega kavþuka:
-

mejna koncentracija organskih snovi, izražena kot celotni ogljik, je 80 mg/m³;
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10.8 naprave za proizvodnjo sredstev za zašþito stavb, þistil ali sredstev za zašþito lesa in
naprave za proizvodnjo lepil
-

pri proizvodnji sredstev za zašþito stavb, þistil ali sredstev za zašþito je mejna
koncentracija celotnega prahu v odpadnih plinih 5 mg/m3,
pri proizvodnji lepil je mejna koncentracija celotnega prahu v odpadnih plinih 10
mg/m3;

10.14 naprave za þišþenje orodij, priprav ali drugih kovinskih predmetov s termiþnimi
postopki:
-

raþunska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 11 %, razen za naprave za
katalitiþno naknadno zgorevanje,
mejni masni pretok organskih snovi, izraženih kot celotni ogljik, je 0,10 kg/h in
mejna koncentracija 20 mg/m3,
mejne vrednosti se za snovi iz I. in II. nevarnostne skupine organskih snovi ne
uporabljajo;

10.15 naprave za þišþenje notranjosti železniških vagonov-cistern, tovornjakov-cistern,
tankerjev ali zabojnikov-cistern in naprave za samodejno þišþenje sodov v primeru þišþenja
posod za organske snovi:
10.15.1 naprave za þišþenje notranjosti železniških vagonov-cistern, tovornjakov-cistern,
tankerjev ali zabojnikov - cistern:
-

mejni masni pretok organskih snovi, izraženih kot celotni ogljik, je 0,10 kg/h in
mejna koncentracija 20 mg/m3,
mejne vrednosti se za snovi iz I. in II. nevarnostne skupine organskih snovi ne
uporabljajo,
mejni masni pretok organskih snovi iz organskih snovi iz I. nevarnostne skupine
rakotvornih snovi in mutagenih snovi je 2,5 g/h in mejna koncentracija 5 mg/m³;

10.15.2 naprave za samodejno þišþenje sodov ali primerljivih posod (npr. paletnih
rezervoarjev), vkljuþno s pripadajoþimi napravami za obdelavo:
-

þe so sodi ali posode onesnažene z organskimi snovmi iz I. nevarnostne skupine
rakotvornih snovi ali z mutagenimi snovmi, je mejni masni pretok organskih snovi,
izraženih kot celotni ogljik, 0,10 kg/h in mejna koncentracija 20 mg/m3,
þe sodi ali posode niso onesnažene z organskimi snovmi iz I. nevarnostne
skupine rakotvornih snovi ali z mutagenimi snovmi, je koncentracija organskih
snovi, izraženih kot celotni ogljik, 75 mg/m3,
mejne vrednosti se za snovi iz I. in II. nevarnostne skupine organskih snovi ne
uporabljajo;

10.17 naprave za oplemenitenje tekstila:
10.17.1 naprave za oplemenitenje tekstila s termofiksiranjem, termoizoliranjem,
premazovanjem, impregniranjem ali apretiranjem, vkljuþno s povezanimi sušilnimi napravam:
-

-

mejni masni pretok organskih snovi v odpadnih plinih, izražen kot celotni ogljik, je
0,80 kg/h in mejna koncentracija 40 mg/m³,
dopustna je dodatna emisija zaradi prenosov in preostankov pripravkov, izražena
kot celotni ogljik, katere mejna koncentracija je 20 mg/m³,
þe se iz procesno-tehniþnih razlogov ena ali veþ faz plemenitenja izvaja v isti
obdelovalni napravi, je mejna koncentracija organskih snovi v odpadnih plinih,
izražena kot celotni ogljik 40 mg/m³. ýe naprava hkrati izvaja premazovanje in
tiskanje, je mejna koncentracija organskih snovi v odpadnem plinu, izražena kot
celotni ogljik, 60 mg/m³,
mejne vrednosti se za snovi iz I. in II. nevarnostne skupine organskih snovi ne
uporabljajo.
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MINISTRSTVA
1698.

Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v
igralnih salonih

Na podlagi 99. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list
RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister
za finance

PRAVILNIK
o prirejanju posebnih iger na srečo
v igralnih salonih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa lokacijo igralnega salona, način opravljanja dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo v igralnih
salonih, obveznosti koncesionarjev za igralni salon in druga
vprašanja v zvezi z opravljanjem te dejavnosti.
2. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– igralni proces je zaporedje postopkov in dejanj, ki
jih je v skladu s predpisi, navodili za izvajanje iger in pravili
igre potrebno opraviti pri prirejanju posebnih iger na srečo na
igralnih avtomatih,
– recepcija je prostor, kjer se izvaja evidentiranje igralcev,
– igralni prostor je prostor, kjer se nahajajo igralni avtomati, na katerih se prirejajo posebne igre na srečo,
– blagajna je prostor, v katerem se vodi dokumentacija
v zvezi z izvajanjem gotovinskih, negotovinskih in žetonskih
transakcij ter pripravo dnevnega obračuna,
– števnica je prostor za štetje gotovine, žetonov in drugih
vrednotnic,
– sistemski prostor je prostor, v katerem je nameščena
računalniška in druga oprema nadzornega informacijskega
sistema,
– avdio video prostor je prostor, v katerem je nameščena avdio video oprema za snemanje in iz katerega se izvaja
avdio video nadzor,
– trezor je posebej varovan prostor z varnostnimi vrati,
kjer se hranijo gotovina, lističi, žetoni in druge vrednotnice, za
katere se v skladu s predpisi in internimi akti zahteva takšna
hramba,
– listič (ticket, vrednostni listič, izplačilni listič) je vrednostni kupon, opremljen s črtno kodo ali z alfanumeričnimi
kodami, ki je v povezavi z validacijskim sistemom, namenjen
vplačilu kreditov na igralnem avtomatu ali izplačilu gotovine na
blagajni oziroma izplačilnem mestu,
– validacijski sistem je sistem, ki preverja veljavnost
lističev,
– samopostrežna blagajna je naprava, na kateri lahko
igralec sam menja lističe v gotovino ali pa bankovec višje vrednosti zamenja za bankovce nižje vrednosti,
– kreditna točka je enota za merjenje vložka v igro s
točno določeno denarno vrednostjo na igralnem avtomatu,
– žeton je nadomestilo za določeno vsoto denarja oziroma kovanec z določeno vrednostjo, ki se na igralnem avtomatu
uporablja za vplačila in izplačila,
– kredit je stanje v dobro igralca, prikazano na igralnem
avtomatu kot število kreditnih točk,
– sprejemnik bankovcev (bill-acceptor) je naprava, nameščena na igralnem mestu igralnega avtomata, ki sprejema
bankovce ali lističe različnih vrednosti igralne valute,
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– obračunski model igralnega avtomata je formula za
izračun obračuna igralnega avtomata na podlagi stanja števcev
igralnega avtomata,
– zalogovnik žetonov (hopper) je del igralnega avtomata, v katerem je zaloga žetonov za izplačilo,
– zbiralnik žetonov (cash-box) je prostor, kjer se zbirajo
v igralni avtomat vstavljeni žetoni, ko je zalogovnik žetonov
poln,
– zbiralnik bankovcev (stacker-box) je prostor, kjer se
zbirajo v igralni avtomat vstavljeni bankovci in lističi,
– polnitev igralnega avtomata je postopek dodajanja
žetonov v zalogovnik žetonov,
– progresiva je mehanizem, ki izbran odstotek vsake
stave v igralne naprave, povezane v progresivni sistem, doda v
progresivni sklad. Ob proženju progresive se progresivni sklad
izplača igralcu,
– progresivni dobitek je izplačana vrednost progresive
oziroma vrednost progresivnega sklada v trenutku proženja
progresive,
– progresivni sistem je sistem, ki je sestavljen iz ene
ali več vanj vključenih igralnih naprav, krmilnega mehanizma
(krmilnik), pripadajoče programske opreme, medsebojnih povezav in prikazovalnika trenutne vrednosti enega ali več skladov
za progresivni dobitek,
– progresivni prikazovalnik je prikazovalnik, na katerem
je izpisana trenutna vrednost progresivnega sklada.
II. LOKACIJA IGRALNEGA SALONA
3. člen
Igralni salon se lahko nahaja samo v turistični lokalni
skupnosti, kjer turistična infrastruktura in naravno okolje omogočata večjo koncentracijo gostov, mestni občini, ki ima nad
40.000 prebivalcev in obmejnih občinah, kjer je pričakovati
obisk pretežno tujih gostov.
4. člen
Za turistično lokalno skupnost po tem pravilniku se šteje
lokalna skupnost, na območju katere je najmanj 500 ležišč v
osnovnih nastanitvenih kapacitetah in dosega 40.000 nočitev
letno.
5. člen
(1) Ne glede na 3. in 4. člen tega pravilnika se igralni
salon lahko nahaja tudi v lokalni skupnosti, ki je geografsko
povezana z največ štirimi lokalnimi skupnostmi, ki imajo skupaj
več kot 40.000 prebivalcev ali več kot 500 ležišč v osnovnih
nastanitvenih kapacitetah in presegajo 40.000 nočitev letno, in
ki sklenejo pisni dogovor o opravljanju igralniške dejavnosti.
(2) Vsaka lokalna skupnost lahko sklene le en dogovor o
opravljanju igralniške dejavnosti.
(3) Pri presoji izpolnjevanja pogojev iz 3. in 4. člena tega
pravilnika in prvega odstavka tega člena se uporabljajo zadnji
podatki o številu ležišč v osnovnih namestitvenih kapacitetah,
prenočitvah turistov in številu prebivalcev, s katerimi razpolaga
Statistični urad Republike Slovenije.
6. člen
(1) Lokacija igralnega salona v okviru turistične lokalne
skupnosti mora biti uravnotežena s ponudbo prirejanja posebnih iger na srečo in ostalo turistično ponudbo na območju
katere se nahaja igralni salon.
(2) Igralni salon ne sme biti lociran v neposredni bližini
stanovanjskih območij, vzgojno-izobraževalnih zavodov, zdravstvenih in verskih ustanov. Od državne meje mora biti oddaljen
najmanj 150 metrov.
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III. NAČIN OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
V IGRALNIH SALONIH
7. člen
(1) Za prirejanje posebnih iger na srečo mora imeti igralni
salon naslednje fizično ločene prostore:
– recepcijo,
– avdio video prostor,
– sistemski prostor,
– blagajno,
– števnico,
– trezor,
– igralni prostor.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek sta avdio video prostor
in sistemski prostor lahko združena, prav tako sta lahko v
skupnem prostoru tudi trezor in števnica, če ti skupni prostori
izpolnjujejo vse druge pogoje iz tega pravilnika in če je funkcionalna ločenost prostorov urejena z internimi predpisi.
8. člen
(1) V okviru igralnega salona morajo biti na vidnem mestu
nameščena naslednja obvestila za igralce:
– pred vhodom v igralni salon mora biti obvestilo, da je
prostor avdio video nadzorovan,
– pri vhodu v igralni prostor mora biti napis, da je osebam
mlajšim od osemnajst let vstop prepovedan,
– na blagajni mora biti navedena vrednost žetona,
– na igralnem avtomatu morata biti na vidnem mestu
prikazani vrednost kreditne točke in vrednost žetona v igralni
valuti.
(2) V igralnem prostoru morajo biti igralcem na razpolago
navodila za igranje na igralnih avtomatih.
9. člen
Ves čas poslovanja igralnega salona morata v igralnem
salonu delati najmanj dve osebi z dovoljenjem za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (v nadaljnjem besedilu:
licenca).
10. člen
V igralnem salonu so lahko vzpostavljeni lastni ali skupinski progresivni sistemi. V skupinski progresivni sistem so lahko
vključeni le igralni avtomati v okviru igralnega salona. Igralni
avtomat je lahko vključen le v en progresivni sistem.
11. člen
(1) Pred vzpostavitvijo ali spremembo nastavitev progresivnega sistema mora koncesionar za igralni salon od institucije
za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave (v nadaljnjem
besedilu: institucija) pridobiti pisno potrdilo o ustreznosti progresivnega sistema in njegovih nastavitev.
(2) Pred ukinitvijo progresivnega sistema mora koncesionar za igralni salon od institucije pridobiti pisno potrdilo, da
se nastavitve tega sistema niso spremenile od vzpostavitve,
oziroma od zadnje spremembe nastavitev.
12. člen
Koncesionar za igralni salon mora vzpostavitev ali spremembo progresivnega sistema prijaviti nadzornemu organu v
okviru vloge za izdajo dovoljenja za uporabo igralne naprave in
mu predložiti poročilo o preizkusu igralne naprave.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA RECEPCIJSKE SLUŽBE
13. člen
(1) Koncesionar za igralni salon mora opravljati recepcijsko službo v recepciji s pomočjo računalniškega programa za
vodenje evidence o igralcih.
(2) V primeru, da ima koncesionar za igralni salon več
recepcijskih mest, mora računalniški program iz prejšnjega
odstavka beležiti vse vstope igralcev v skupno bazo.
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14. člen
Evidenca o igralcih iz prejšnjega člena mora vsebovati
vsaj naslednje podatke:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– kraj in državo bivanja,
– naslov bivališča ali vrsto in številko osebnega dokumenta,
– datum in čas vstopa,
– fotografijo igralca.
15. člen
(1) Podatke iz prejšnjega člena sme v evidenco o igralcih
vnašati samo oseba, ki v skladu z internimi predpisi opravlja
dela in naloge receptorja.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora biti prisotna v
recepciji ves čas obratovanja igralnega salona. V času njene
odsotnosti, mora biti vstop v igralni salon onemogočen.
16. člen
Identifikacijo igralcev ob vstopu mora receptor opraviti s
pomočjo veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo.
17. člen
Koncesionar za igralni salon mora igralcu za vstop v
igralni salon izdati vstopnico, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– naziv koncesionarja za igralni salon in ime igralnega
salona,
– številko vstopnice,
– ime in priimek igralca,
– datum in čas vstopa,
– ceno vstopnice, če koncesionar za igralni salon zaračunava vstopnino.
18. člen
(1) Računalniški program za vodenje evidence o igralcih
in podatki iz te evidence morajo biti zaščiteni tako, da je dostop
do njih omogočen le pooblaščenim osebam koncesionarja za
igralni salon.
(2) Računalniški program iz prejšnjega odstavka mora
onemogočiti brisanje in spreminjanje že vnesenih podatkov.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je spreminjanje podatkov izjemoma možno, vendar samo, če program omogoča
sledljivost sprememb, pri čemer se mora zabeležiti vsaj:
– kdo je opravil spremembo,
– kdaj je bila sprememba opravljena,
– kaj je bilo spremenjeno.
19. člen
(1) Računalniški program za vodenje evidence o igralcih
mora omogočiti vpogled v sezname:
– vseh igralcev,
– igralcev v obdobju med dvema datumoma,
– vstopov posameznega igralca,
– igralcev, ki jim je prepovedan vstop.
(2) Koncesionar za igralni salon mora zagotoviti izpis
podatkov iz prvega odstavka tega člena na tiskalnik v A4
formatu.
20. člen
(1) V primeru okvare računalnika za vodenje evidence
o igralcih na recepciji lahko koncesionar za igralni salon vodi
evidenco ročno v posebnem zvezku do odprave okvare računalnika, vendar ne več kot sedem dni. Ročno vodena evidenca
mora obsegati vse podatke iz 14. člena tega pravilnika z izjemo
fotografije in se mora hraniti najmanj eno leto po poteku koledarskega leta.
(2) Takoj po odpravi okvare računalnika mora koncesionar
za igralni salon podatke iz ročne evidence vnesti v računalniški
program za vodenje evidence o igralcih.
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21. člen
(1) Osebe, ki niso igralci, lahko vstopajo v igralni salon
samo v spremstvu predstavnikov koncesionarja za igralni salon, ki imajo licenco in se v času obiska ne smejo udeležiti
posebnih iger na srečo. Te osebe je treba evidentirati v dnevnik vstopov obiskovalcev, ki se hrani na recepciji, in jim izdati
priponko z napisom »OBISKOVALEC«, ki jo morajo nositi na
vidnem mestu.
(2) Dnevnik vstopov obiskovalcev mora koncesionar za
igralni salon hraniti na recepciji vsaj eno leto po poteku koledarskega leta in mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in priimek osebe, ki je odobrila vstop, in njen podpis,
– ime in priimek obiskovalca,
– namen vstopa,
– datum in točen čas vstopa,
– čas odhoda.
22. člen
Koncesionar za igralni salon mora voditi seznam igralcev,
ki jim je prepovedan vstop v igralni salon in mora vsebovati
najmanj naslednje podatke:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– kraj in državo bivanja,
– datum prepovedi,
– ime in priimek osebe, ki je izdala prepoved,
– vzrok prepovedi,
– čas trajanja prepovedi.
V. AVDIO VIDEO NADZOR V IGRALNEM SALONU
23. člen
(1) Koncesionar za igralni salon mora z avdio video napravami zagotoviti nepretrgan nadzor in snemanje vseh procesov prirejanja iger na srečo v igralnem salonu.
(2) Tehnične karakteristike avdio video naprav morajo
zagotoviti kvalitetno barvno snemanje in reproduciranje posnetkov procesov prirejanja iger na srečo, ki omogočajo razpoznavo posameznih dogodkov in oseb. Posnetek mora biti
opremljen z naslednjimi podatki:
– datumom in časom (ura, minuta, sekunda) snemanja,
– številko kamere.
24. člen
(1) V primeru delnega izpada avdio video nadzora in snemanja posameznih procesov prirejanja iger na srečo v igralnem
salonu koncesionar za igralni salon ne sme izvajati tistega dela
procesa, ki ni avdio video nadzorovan.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, mora koncesionar za
igralni salon v primeru izpada avdio video nadzora na blagajni
zapreti igralni salon do odprave okvare.
(3) Koncesionar za igralni salon mora nadzorni organ o
izpadu avdio video nadzora pisno obvestiti v 24 urah.
(4) Koncesionar za igralni salon mora nadzornemu organu zagotoviti vso potrebno programsko opremo za pregledovanje posnetkov.
25. člen
Koncesionar za igralni salon mora z avdio video nadzornim sistemom zagotoviti nadzor in snemanje vseh poti, kjer se
izvajajo prenosi denarja in žetonov. Poti in način prenosa denarja in žetonov morajo biti označeni v tlorisu igralnega salona
in določeni v internem aktu koncesionarja za igralni salon.
26. člen
Video posnetke spornih primerov vplačil in izplačil med
koncesionarjem za igralni salon in igralcem mora koncesionar
za igralni salon hraniti najmanj tri mesece.
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27. člen
Vsi vhodi v igralni salon in v prostore iz 7. člena tega
pravilnika morajo biti video nadzorovani tako, da posnetki omogočajo prepoznavo posamezne osebe.
28. člen
Kamere v igralnem prostoru morajo nepretrgoma snemati
igralne avtomate, tako da posnetki omogočajo prepoznavo
osebe in vsak poseg v igralni avtomat.
29. člen
Iz posnetkov kamer v igralnem prostoru mora biti razvidna vrednost skupinske progresive na progresivnem prikazovalniku.
30. člen
Avdio video posnetki blagajne in števnice morajo biti
posneti v realnem času in morajo omogočiti prepoznavo posameznih bankovcev in žetonov.
31. člen
Kamere na blagajni morajo nepretrgoma snemati vse transakcije in omogočiti prepoznavo stanja odkupljenih in prodanih
žetonov, kar mora biti razvidno na posebnem prikazovalniku.
32. člen
(1) Kamere v števnici morajo snemati vse procese in
osebe, ki se zadržujejo v njej ter omogočiti prepoznavo oseb,
bankovcev in žetonov.
(2) Posnetek kamere mora omogočiti prepoznavo števila
preštetih bankovcev posameznih apoenov na števnem stroju in
žetonov v števnici, če koncesionar za igralni salon izvaja štetje
s števnim strojem.
33. člen
Cilinder elektronske rulete mora biti sneman v realnem
času. Iz video posnetka cilindra mora biti jasno prepoznavno
gibanje kroglice in vse številke cilindra elektronske rulete.
34. člen
(1) Vstop v avdio video prostor imajo le osebe, katerim
je bila izdana licenca za vodjo igralnega salona ali internega
nadzornika, ki izvaja naloge avdio video nadzora.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko v avdio video prostor v spremstvu oseb iz prejšnjega odstavka vstopajo zaradi
izvajanja določenih del (npr. vzdrževanje avdio video sistema)
tudi druge osebe, ki jih opredeli koncesionar za igralni salon v
svojem internem aktu.
(3) Vstop v avdio video prostor je treba vpisati v dnevnik
vstopov, ki se hrani v avdio video prostoru in ga mora koncesionar za igralni salon hraniti najmanj eno leto po poteku
koledarskega leta in vsebuje vsaj naslednje podatke:
– datum in čas vstopa in izstopa,
– ime in priimek osebe, ki je vstopila,
– razlog vstopa.
35. člen
Koncesionar za igralni salon mora hraniti videoposnetke
najmanj sedem dni od časa njihovega nastanka. Kopiranje in
iznos posnetkov iz avdio video prostora ni dovoljen, razen z
dovoljenjem nadzornega organa.
36. člen
Avdio video nadzorni sistem in nadzorni informacijski
sistem morata biti časovno usklajena z dejanskim časom, pri
čemer se zabeleženi čas na avdio video posnetkih ne sme
razlikovati od časa zabeleženega v nadzornem informacijskem
sistemu za več kot 30 sekund.
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37. člen
(1) Koncesionar za igralni salon mora pri vseh enkratnih
dobitkih na igralnih avtomatih, večjih od 15.000 eurov, fotografirati dobitno kombinacijo in jo vpisati v dnevnik visokih dobitkov,
ki vsebuje naslednje podatke:
– evidenčno številko igralnega avtomata, na katerem je
bil izplačan dobitek,
– vrednost dobitka,
– datum in točen čas dobitka,
– ime in priimek osebe, ki je opravljala nadzor v času
izplačila,
– ime in priimek osebe, ki je izvedla izplačilo.
(2) Dnevnik visokih dobitkov se mora hraniti v igralnem
salonu. Podatki o izplačanem dobitku in fotografija iz prejšnjega odstavka se morajo hraniti najmanj eno leto po izplačanem
dobitku.
VI. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE
38. člen
(1) Blagajniško poslovanje koncesionarja za igralni salon
poteka preko blagajne, ki vključuje:
– poslovanje s samopostrežno blagajno,
– poslovanje s trezorjem,
– izdelavo dnevnih obračunov.
(2) Vstop v blagajno imajo samo osebe, katerim je bila
izdana licenca za blagajnika ali za vodjo igralnega salona.
39. člen
Koncesionar za igralni salon mora organizirati blagajniško poslovanje tako, da je ločen obračun med blagajno in
trezorjem.
40. člen
Koncesionar za igralni salon mora vse postopke v zvezi z
obračunavanjem blagajne, polnjenjem in praznjenjem igralnih
avtomatov ter ročnimi izplačili voditi na posebnih obrazcih, ki jih
pripravi koncesionar za igralni salon in so sestavni del internih
navodil za posamezna področja dela.
41. člen
(1) Ob začetku poslovnega dne mora koncesionar za
igralni salon na blagajni zagotoviti začetno stanje žetonov in
gotovine (v nadaljnjem besedilu: začetna dotacija). Začetna
dotacija mora biti vnaprej določena v internem aktu koncesionarja za igralni salon.
(2) Ob zaključku poslovnega dne mora koncesionar za
igralni salon zagotoviti, da se blagajna zaključi, denar in žetoni
pa se skupaj z dnevnim zaključkom blagajne predajo v trezor.
42. člen
(1) Ročno ali strojno štetje denarja, žetonov in drugih vrednotnic se izvaja v števnici. Vsa štetja se izvajajo komisijsko.
Sestava komisije mora biti vnaprej znana in opredeljena v organizacijskem navodilu koncesionarja za igralni salon, pri čemer
mora imeti vsaj en član komisije licenco za blagajnika.
(2) V primeru ročnega štetja se to izvaja na števni mizi
na način, da se glasno izgovori oznaka igralnega avtomata
oziroma igralnega mesta, in da se razvrsti bankovce v vrsto po
največ pet apoenov iste vrednosti in glasno izgovori vrednost
in število bankovcev ter skupno vrednost vseh bankovcev ene
vrednosti.
(3) Pri štetju žetonov je treba glasno izgovoriti oznako
igralnega avtomata oziroma igralnega mesta in število preštetih
žetonov.
43. člen
Blagajnik mora pri vsaki transakciji na blagajniškem pultu
razvrstiti bankovce v vrsto po največ pet apoenov iste vrednosti, glasno izgovoriti vrednost bankovca, skupno vrednost in
vrsto transakcije, ki jo izvaja.
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44. člen
Vsa gotovina in žetoni, ki se v skladu z vnaprej opredeljenim blagajniškim poslovanjem ne nahajajo v blagajni ali igralnih
avtomatih, se morajo hraniti v trezorju.
45. člen
Koncesionar za igralni salon mora zagotoviti, da se vsi
neprevzeti dobitki dnevno ločeno izkazujejo in prištejejo k realizaciji igralnega salona za navedeni poslovni dan.
46. člen
(1) V primeru, da so v igralnih avtomatih vgrajeni sprejemniki bankovcev in sprejemniki za brezgotovinska vplačila, je
treba izvajati njihovo praznjenje skladno z vnaprej pripravljenim
načrtom praznjenja. Praznjenje je treba izvajati po posameznem igralnem avtomatu in prešteti znesek gotovine prišteti k
realizaciji igralnega salona za navedeni poslovni dan.
(2) Koncesionar za igralni salon mora obvezno ob zaključku zadnjega poslovnega dne v mesecu izprazniti in prešteti
gotovino in lističe v vseh sprejemnikih bankovcev in jo vključiti
v dnevni obračun zadnjega poslovnega dne v mesecu.
47. člen
(1) Koncesionar za igralni salon mora igralne avtomate
in samopostrežne blagajne prazniti in polniti samo komisijsko.
Sestava komisije mora biti vnaprej znana in opredeljena v organizacijskem navodilu, pri čemer morata komisijo sestavljati
vsaj dve osebi, ki imata licenco.
(2) Komisija mora prešteti vse žetone in gotovino iz izpraznjenih igralnih avtomatov in sicer ločeno za vsak igralni
avtomat, o čemer mora voditi posebno evidenco, ki je sestavni
del dokumentacije dnevnega obračuna igralnega salona.
48. člen
(1) Koncesionar za igralni salon mora imeti za vsak sprejemnik bankovcev dva zbiralnika bankovcev, ki sta označena z
oznako igralnega avtomata oziroma igralnega mesta in opremljena s ključavnico, ki se sme odkleniti samo komisijsko v
števnici.
(2) Praznitve zbiralnikov bankovcev igralnih avtomatov
oziroma igralnih mest so dovoljene le tako, da se zbiralnik
bankovcev, v katerem se nahaja gotovina, po predpisanem
postopku zamenja s praznim zbiralnikom bankovcev.
49. člen
Blagajnik mora vsa ročna izplačila sproti vnašati v nadzorni informacijski sistem. Sprotni vnos v nadzorni informacijski
sistem je obvezen tudi za vse žetonske polnitve in praznitve
igralnih avtomatov.
50. člen
Koncesionar za igralni salon mora ob praznitvah zbiralnikov bankovcev popisati tudi števce sprejemnikov bankovcev ter
opraviti primerjavo med stanjem preštete gotovine iz zbiralnikov
bankovcev po posameznem igralnem avtomatu s stanjem iz
popisa števcev. V primeru odstopanja mora koncesionar za
igralni salon izdelati poročilo o vzrokih za odstopanja in ga
priložiti mesečnemu poročilu.
51. člen
(1) Ob zaključku zadnjega poslovnega dne v mesecu
mora koncesionar za igralni salon opraviti popis vseh žetonov
in kovancev v blagajni, trezorju, zalogovnikih žetonov in zbiralnikih žetonov.
(2) Zalogovnike žetonov in zbiralnike žetonov mora koncesionar za igralni salon prazniti ločeno po igralnih avtomatih
in njihovo stanje ugotavljati v števnici. Po opravljeni praznitvi
mora prešteto stanje primerjati s stanjem, ki je zabeleženo
v nadzornem informacijskem sistemu. V primeru odstopanja
mora koncesionar za igralni salon izdelati poročilo o vzrokih za
odstopanja in ga priložiti mesečnemu poročilu.
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52. člen
Takoj po zaključku zadnjega poslovnega dne v mesecu
mora koncesionar za igralni salon opraviti popis vseh elektronskih števcev v igralnem avtomatu, potrebnih za pripravo obračuna in na podlagi navedenih popisov izračunati realizacijo po
posameznem igralnem avtomatu in za igralni salon kot celoto.
VII. NADZOR IN DRUGE OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
ZA IGRALNI SALON
53. člen
(1) Koncesionar za igralni salon mora predpisati organizacijo in izvajanje internega nadzora nad vsemi procesi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih v igralnem
salonu.
(2) Interni nadzor mora zajemati vsa področja, ki so našteta v tem pravilniku.
(3) Koncesionar za igralni salon mora v internem aktu
natančno opredeliti:
– naloge internega nadzora,
– organizacijo internega nadzora,
– osebe, ki so pooblaščene za nadzor,
– zadolžitve in odgovornosti oseb, ki so pooblaščene za
nadzor.
54. člen
(1) Koncesionar za igralni salon mora imeti poleg internega akta iz prejšnjega člena še najmanj naslednje interne organizacijske predpise za delovanje igralnega salona, ki urejajo:
– način opravljanja recepcijske službe,
– avdio video nadzor,
– blagajniško poslovanje,
– preprečevanje pranja denarja.
(2) Z internim organizacijskim predpisom o načinu opravljanja recepcijske službe mora koncesionar za igralni salon
urediti vse postopke in dejanja, ki se nanašajo na recepcijsko
službo (npr. identifikacija igralcev, vodenje evidence o igralcih,
izdaja vstopnice, zaščito računalniškega programa za vodenje
evidence o igralcih in podatkov iz te evidence, prepoved vstopov, režim vstopanja obiskovalcev).
(3) Z internim organizacijskim predpisom o avdio video
nadzoru mora koncesionar za igralni salon urediti vse postopke
in dejanja, ki se nanašajo na avdio video nadzor (npr. vstop v
avdio video prostor, postopek v primeru izpada avdio video
nadzora, avdio video nadzor poti in načina prenosa denarja in
žetonov, hramba avdio video posnetkov).
(4) Z internim organizacijskim predpisom o blagajniškem
poslovanju mora koncesionar za igralni salon urediti vse postopke in dejanja, ki se nanašajo na blagajniško poslovanje
(npr. delo v blagajni in trezorju, obračunavanje blagajne in trezorja, postopek z blagajniškimi viški in manjki, ročna izplačila na
igralnih avtomatih, postopek z neprevzetimi dobitki, stornacijo
na blagajni, ravnanje z najdenimi oziroma neustreznimi žetoni,
ravnanje s ponarejenim denarjem, postopek štetja v števnici,
žetonske polnitve in praznitve igralnih avtomatov, praznitve
zbiralnikov bankovcev, ravnanje z napitnino, vnos podatkov
v zvezi z blagajniškim poslovanjem v nadzorni informacijski
sistem).
(5) Z internim predpisom o preprečevanju pranja denarja
mora koncesionar za igralni salon v skladu s predpisi, ki veljajo
za to področje, urediti vse postopke in dejanja, ki se nanašajo
na prečevanje pranja denarja.
(6) Koncesionar za igralni salon mora igralni proces izvajati natančno po postopkih, ki so opisani v internih organi-
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zacijskih predpisih, pri čemer sme izvajati samo tista dejanja
in postopke, ki so v teh internih organizacijskih predpisih navedena.
55. člen
Koncesionar za igralni salon mora do petega dne v mesecu v elektronski ali pisni obliki nadzornemu organu posredovati
izpolnjeno mesečno poročilo o realizaciji igralnega salona za
pretekli mesec na predpisanih obrazcih, ki so priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
56. člen
(1) Koncesionar za igralni salon mora voditi knjigo nadzora, ki vsebuje evidenco o opravljanju nadzora nad celotnim
procesom prirejanja posebnih iger na srečo v igralnem salonu,
ki jo vodi tekoče dnevno in vsebuje naslednje podatke:
– datum in točen čas začetka poslovanja igralnega salona,
– ime in priimek osebe, ki opravlja nadzor in njen podpis,
ter točen čas njenega prihoda in odhoda,
– opis nepravilnosti, ki so nastale v igralnem salonu,
– točen čas zaključka poslovanja igralnega salona.
(2) Knjiga nadzora mora biti v času obratovanja v igralnem
salonu in jo mora koncesionar za igralni salon hraniti najmanj
eno leto po poteku leta, za katerega se je vodila.
57. člen
(1) Koncesionar za igralni salon mora zagotoviti dnevno
vodenje evidence o ugotovljenih nepravilnostih iz 79. člena
Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno
prečiščeno besedilo) in posegih na posameznem igralnem
avtomatu v obliki posebne mape. Evidenca mora vsebovati
naslednje podatke:
– evidenčno številko igralnega avtomata,
– datum in čas okvare ali posega,
– opis okvare ali posega,
– datum in čas odprave okvare,
– ime in priimek osebe, ki je opravila poseg.
(2) Posebna mapa se mora hraniti v igralnem salonu.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
58. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Uradni
list RS, št. 50/02 in 100/02), ki pa ostane v uporabi do začetka
uporabe tega pravilnika.
59. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1.
novembra 2007.
Št. 007-19/2007/4
Ljubljana, dne 22. marca 2007
EVA 2004-1611-0033
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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Koncesionar za igralni salon:
Naslov:
Poštna št. in kraj:
Igralni salon:
Naslov:
Poštna št. in kraj:

MESEýNO POROýILO O REALIZACIJI ZA
MESEC: ___________LETO:___
REALIZACIJA
Blagajna
Nadzorni inf. sistem (NIS)
Elektronski števci

v EUR

Meseþno poroþilo sestavljajo naslednji dokumenti:
1. Meseþna realizacija blagajn(e).
2. Meseþna realizacija elektronskih števcev po posameznem igralnem avtomatu
in skupno.
3. Popis elektronskih števcev potrebnih za obraþun (pri elektronski ruleti tudi
za posamezna igralna mesta).
4. Popis rezultatov štetja vseh kovancev / žetonov na zadnji dan v mesecu na blagajni,
trezorju, zalogovnikih žetonov in zbiralnikih žetonov.
5. Seznam izplaþanih vrednosti lastnih in skupinskih progresivnih sistemov
nad 500 EUR.
6. Meseþno poroþilo o štetju kovancev / žetonov v zalogovnikih žetonov in
zbiralnikih žetonov.
7. Pisna obrazložitev morebitnih odstopanj med NIS in elektronskimi števci.
8. Opombe.

Poroþilo pripravil:
Kraj in datum

Priloga

Ime in priimek

Uradni list Republike Slovenije
1. MESEýNA REALIZACIJA BLAGAJN(E))
Datum
Vplaþila
Izplaþila
1.1.2007
2.1.2007
3.1.2007
4.1.2007
5.1.2007
6.1.2007
7.1.2007
8.1.2007
9.1.2007
10.1.2007
11.1.2007
12.1.2007
13.1.2007
14.1.2007
15.1.2007
16.1.2007
17.1.2007
18.1.2007
19.1.2007
20.1.2007
21.1.2007
22.1.2007
23.1.2007
24.1.2007
25.1.2007
26.1.2007
27.1.2007
28.1.2007
29.1.2007
30.1.2007
31.1.2007
Skupaj:
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Evidenþna
številka
Proizvajalec Ime igre

Denomi Obr.
model
Datum nacija

Zaþ.
meseca

Kon.
meseca
Razlika

Zaþ.
meseca

Kon.
meseca

Total out (TO) v EUR
Razlika

Zaþ.
meseca

Kon.
meseca

Jackpot (JP) v EUR
Zaþ.
Razlika meseca

Kon.
Realizacija v
meseca Razlika EUR

Progresiva v EUR

31 / 6. 4. 2007

Skupaj ruleta R2:
…
Skupaj vse rulete:
Skupaj vsi igralni avtomati in ruleta(e):

Skupaj ruleta R1:
R2-IM1
R2-IM2

Skupaj igralni avtomati:
R1-IM1
R1-IM2

Zap.
št.
Pit Pozicija

Total in (TI) v EUR

Št.

Podatki o igralnem avtomatu

4384 /

2. MESEýNA REALIZACIJA ELEKTRONSKIH ŠTEVCEV PO POSAMEZNEM IGRALNEM AVTOMATU IN SKUPNO

Stran
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Zap.
Evidenþna
št. Pozicija številka

Datum
TI

TO

Elektronski števci

JP

CC

BILL

GAMES

3. POPIS ELEKTRONSKIH ŠTEVCEV, POTREBNIH ZA OBRAýUN (PRI ELEKTRONSKI RULETI TUDI
ZA POSAMEZNA IGRALNA MESTA)

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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4. POPIS REZULTATOV ŠTETJA VSEH KOVANCEV/ŽETONOV NA ZADNJI DAN V MESECU NA
BLAGAJNI, TREZORJU, ZALOGOVNIKIH ŽETONOV IN ZBIRALNIKIH ŽETONOV

Nahajališþe
Nabavljeno število
Stanje pred enim
mesecem
TREZOR
BLAGAJNA
Zalogovniki žetonov
Zbiralniki žetonov
BLAGAJNA 2

TRETJE OSEBE
Reverz
Vzorci
DRUGO
Coin comparitor
Skladišþe

SKUPAJ:

Število
kosov

Vrednost
žetona/kovanca

Število
kosov

Vrednost
žetona/kovanca

Skupna
vrednost v EUR

Uradni list Republike Slovenije
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5. SEZNAM IZPLAýANIH VREDNOSTI LASTNIH IN SKUPINSKIH PROGRESIVNIH
SISTEMOV NAD 500 EUR
Datum
Ura
Pozicija Evidenþna št. Vrednost v EUR

Skupaj:

6. MESEýNO POROýILO O ŠTETJU KOVANCEV / ŽETONOV V ZALOGOVNIKIH ŽETONOV
IN ZBIRALNIKIH ŽETONOV
Datum:
Zalogovnik žetonov
Zbiralnik žetonov
Evidenþna
številka
Zap. št. Pozicija
Št. žetonov Vrednost v EUR Št. žetonov Vrednost v EUR

Skupaj:

Stran
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POPRAVKI
1699.

Popravek Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov
Občine Dobrna

Popravek
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov Občine Dobrna, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 17/07 z dne 26. 2. 2007, se 7. člen popravi tako,
da se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Dobrna se uporabjajo od 1. 1. 2007.«.
Št. 00700-0003-2/2007
Dobrna, dne 6. marca 2007
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

VSEBINA

1562.
1563.
1564.
1565.
1566.
1567.
1568.
1569.
1570.
1571.
1572.
1573.
1574.
1575.
1576.
1577.
1578.
1579.
1580.
1581.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-B)
Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike
Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju
januar 2007–junij 2008 (DeUDIEU0708)
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

4169
4170
4171
4196
4196
4196
4197
4197
4197
4197
4197
4198
4198
4198
4198
4198
4199
4199
4199
4199

1582.
1583.
1584.
1585.
1586.
1587.
1588.
1589.
1590.
1591.
1592.
1593.
1594.
1595.
1596.
1597.
1598.
1599.
1600.
1601.
1602.
1603.
1604.
1605.
1606.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

4199
4200
4200
4200
4200
4200
4201
4201
4201
4201
4201
4202
4202
4202
4202
4202
4203
4203
4203
4203
4203
4204
4204
4204
4204
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Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejši obliki,
najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila
družbe za upravljanje

4229

Uradni list Republike Slovenije
1607.

1608.
1609.
1610.

1697.
1611.

1612.

1613.
1614.
1698.
1615.
1616.

1617.
1618.
1620.
1619.

1621.
1622.

1623.

1624.
1625.

Sklep o imenovanju člana Programskega sveta
RTV Slovenija – na podlagi šeste alinee šestega
odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
Sklep o soglasju k imenovanju generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega
odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Odredba za parlamentarno preiskavo za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij
v zvezi s pripravo in izvedbo pogodbe o nakupu
pehotnih bojnih oklepnih vozil

Št.
1626.
4204
4205
4205

1627.
1628.

4205

4308

1629.
1630.

4206

4208
4214
4377

4220
4224
4224

1632.

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v
Celju – kompleks lahke industrije Lava II – Ingrad
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Mestne občine Celje za leto 2006

1633.

1634.
1635.
1636.

1637.
1638.

1639.

4224

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča,
Višjega sodišča v Mariboru in Okrajnega sodišča
v Murski Soboti
Odločba o razveljavitvi odločbe Višjega sodišča v
Ljubljani in odločbe Okrajnega sodišča v Grosupljem in ustavitvi postopka o prekršku

4225
4226

1640.
1641.
1642.
1643.

BANKA SLOVENIJE

Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov

4227

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Sklep o spremembah Sklepa o vrstah in shemah
računovodskih izkazov, vsebini prilog in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje
Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejši obliki,
najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila
investicijskega sklada

1644.
1645.

4228

4229

4239

1646.
1647.

4240
4241

CANKOVA

Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova v letu 2007

4219

4220

4229

AJDOVŠČINA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2006
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Ajdovščina za leto 2007

1631.
4206

MINISTRSTVA

Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje
vnosa, širjenja in za zatiranje krompirjeve rjave
gnilobe
Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje
vnosa, širjenja in za zatiranje krompirjeve obročkaste gnilobe
Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v
igralnih salonih
Pravilnik o spremembah določenih pravilnikov na
področju veterinarstva zaradi pristopa Bolgarije in
Romunije k Evropski uniji
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodatnih
zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju
krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o nomenklaturi poklicev
Pravilnik o spremembah Odredbe o znaku dobavitelja
Pravilnik o stroških za fotokopiranje uradnih aktov
ali listin pri upravnem organu
Odločba o preklicu imenovanja klasifikacijskega
zavoda

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi višine in
načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljutomer za leto 2007

OBČINE

VLADA

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja
Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne
energije
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in
obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi
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CELJE

CERKNICA

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o tehničnem popravku grafičnega dela Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št.
100/04) in grafičnega dela Odloka o spremembah in
dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Uradni list RS, št. 23/05)

4242
4243
4243
4243

4244

CERKNO

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Cerkno za leto 2006
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2007

4244
4245

ČRNA NA KOROŠKEM

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta
in članov drugih občinskih organov ter povračilih
stroškov

4246

HAJDINA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2006
Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2007
Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2008
Odlok o spremembi Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine
Hajdina

4247
4249
4251
4253

HRPELJE - KOZINA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, prireditev in drugih kulturnih programov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini
Hrpelje - Kozina

4253
4253

IDRIJA

Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto
2006
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dom upokojencev v Idriji za del območja Uta v Idriji

4254
4254

Stran

1648.

1649.

1650.

4390 /

Št.

31 / 6. 4. 2007

IVANČNA GORICA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
kulturnih programov/projektov, ki se sofinancirajo
iz proračuna Občine Ivančna Gorica
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2006

KUZMA

Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2007

1652.

Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Laško za leto 2006

1654.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

1655.

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mežica
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v
Občini Mežica
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Mežica

1659.

1660.
1661.
1662.
1663.

1664.
1665.
1666.
1667.
1668.
1669.

1670.
1671.
1672.

1677.
1678.

Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2007
Sklep o ukinitvi javnega dobra

1679.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica

1680.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za
del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina

1681.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah

1674.
4257
4258

4258
4259

1675.

4261

LJUBNO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ljubno za leto 2006

1658.

1676.

Sklep o višini letne najemnine za najetje grobov in
vežice za leto 2007
Sklep o višini plačila za zastavonoša in govornika
za leto 2007
Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto
2007
Cenik najemnin za nekmetijsko rabo za leto 2007

LAŠKO

1653.

1657.

1673.

JESENICE

1651.

1656.

Uradni list Republike Slovenije

LOG - DRAGOMER

4262
4263

1682.

MEŽICA

4263
1683.
4265
4266

1685.

4268

1686.

MORAVSKE TOPLICE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2006

1687.
4269

MOZIRJE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2006
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mozirje
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov Občine
Mozirje
Pravilnik o dodeljevanju občinskih izrednih enkratnih denarnih pomoči v Občini Mozirje
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Mozirje
Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje
Sklep o imenovanju podžupana Občine Mozirje

OPLOTNICA

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2007
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Oplotnica

1684.

1688.
4270

1689.

4270

1690.

4272

1691.

4276
4278

1696.

PODLEHNIK

Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto
2007
Sklep o sedežu Občine Podlehnik
Sklep o pristopu Občine Podlehnik k Skupnosti
občin Slovenije

4280
4282
4282

1699.

4287

4287

4287

TIŠINA

Program priprave strategije prostorskega razvoja
Občine Tišina in Prostorskega reda Občine Tišina

4288

VELIKA POLANA

Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto
2007

4290

ZAGORJE OB SAVI

Odlok o sprejetju zaključnega računa proračuna
Občine Zagorje ob Savi za leto 2006
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zagorje
ob Savi
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Zagorje ob Savi
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2007

4293
4294
4294
4295

ZREČE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2006
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2007
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu
Cenik daljinskega ogrevanja

4298
4299
4299
4300

ŽALEC

Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2007
Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Žetale

1695.

4284
4286

ŠMARJE PRI JELŠAH

1693.
1694.

4275
4275

4283
4284

ROGAŠKA SLATINA

Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Žalec za leto 2007

4275

4283

RIBNICA

1692.
4273
4274

PREBOLD

4282

ŽETALE

4300
4300

4302

ŽUŽEMBERK

Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto
2007
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto
2008

4303
4305

POPRAVKI

Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov Občine Dobrna

4388
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Št.
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Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 31/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
2343
Javni razpisi
2343
Blago
2343
Gradnje
2343
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
2343
Blago
2343
Obvestila o oddaji naročila
2343
Blago
2343
Gradnje
2350
Storitve
2352
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)  
(Uradni list RS, št. 128/06)
2355
Predhodna informativna obvestila
2355
Blago
2355
Gradnje
2355
Storitve
2356
Obvestila o javnem naročilu
2356
Blago
2356
Gradnje
2375
Storitve
2387
Obvestila o oddaji naročila
2389
Blago
2389
Storitve
2390
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
2390
Blago
2390
Gradnje
2397
Storitve
2401
Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah
o nedokončanem postopku ali popravku
2403
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju poštnih
storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/06)
2405
Obvestila o javnem naročilu
2405
Blago
2405
Gradnje
2405
Obvestila o oddaji naročila
2407
Blago
2407
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
2409
Blago
2409
Gradnje
2409
Storitve
2410
Javni razpisi
2411
Javne dražbe
2444
Razpisi delovnih mest
2445
Druge objave
2466
Objave po Zakonu o političnih strankah
2472
Evidence sindikatov
2474
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju
omejevanja konkurence
2475
Objave gospodarskih družb
2476
Sklici skupščin
2476
Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah
2480
Zavarovanja terjatev
2481
Objave sodišč
2484
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 2484
Izvršbe
2487
Objave zemljiškoknjižnih zadev
2488
Amortizacije
2490
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
2491
Oklici dedičem
2491
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih
družbah
2493
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
2493
Preklici
2494
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
2494
Osebne izkaznice preklicujejo
2494
Vozniška dovoljenja preklicujejo
2497
Zavarovalne police preklicujejo
2499
Spričevala preklicujejo
2499
Drugo preklicujejo
2501

Stran

4391

Stran

4392 /

Št.

31 / 6. 4. 2007
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Izdali smo
prof. dr. Ljubo Bavcon

človekove pravice · kriminalitetna politika
kazensko pravo · mednarodno kazensko pravo

»Teoretično sem sicer vedel, da prizadevanj za uresničitev človekovih pravic ni
in ne more biti nikoli konec, a nisem si predstavljal, da bo tako hitro minilo
navdušenje za nosilna gesla družbene preobrazbe iz konca osemdesetih let in
začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja … Vrednotam, kot so: pluralna
demokracija, delitev oblasti, strpnost, vladavina prava in učinkovito pravno
varstvo človekovih pravic kot krona demokratične pravne države, so naklonjeni
samo zelo redki trenutki v zgodovini človeštva.«
Te misli smo iztrgali iz uvoda prof. Bavcona h knjižni izdaji člankov in razprav,
ki jih je objavil v minulih dveh desetletij. Antologijo enega najbolj plodovitih in
zvestih avtorjev je založniška hiša Uradni list izdala ob 60-letnici.
Z ALOŽBA

Cena: 6000 SIT z DDV (25,04 EUR)
Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18

IZZIVI
y

N A R O Č I L N I C A

S tem nepreklicno naročam

IN ODZIVI

– vezana izdaja

6000 SIT (25,04 EUR)

Podjetje

Štev. izvodov
Oddelek

Ime in priimek
Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis in žig

E-mail

Po prejemu naročilnice bomo poslali predračun za naročene knjige. Po plačilu predračuna, vam bomo poslali naročene knjige in račun.
Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2007 je 110,17 EUR · 26.400 SIT (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR · 72.600 SIT • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo
425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

