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Na podlagi 3.a člena Zakona o družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93 in 126/03) in
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VLADA
2451.

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne
vode iz komunalnih čistilnih naprav

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 17. člena ter
drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz
komunalnih čistilnih naprav
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta z dne 21. maja
1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS)
(UL L št. 135 z dne 30. 5. 1991, str. 40), zadnjič spremenjeno
z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede odborov,
ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih, za katere se uporablja postopek iz
člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št.
284 z dne 31. 10. 2003, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva
91/271/EGS) in Aktom o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike
Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah
Pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL L št. 236 z dne
23. 9. 2003, str. 33) določa za komunalne čistilne naprave v
zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode:
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode,
– mejne vrednosti učinkov čiščenja odpadne vode,
– posebne ukrepe v zvezi z načrtovanjem in obratovanjem komunalnih čistilnih naprav in
– dejavnosti, za katere veljajo posebne zahteve pri odvajanju industrijske odpadne vode.
(2) Ta uredba določa tudi občutljiva območja in njihova
prispevna območja.
(3) Za vprašanja o emisiji snovi v vode iz komunalnih čistilnih naprav, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis,
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. mešani kanalizacijski sistem je sistem za skupno zbiranje in odvajanje komunalne ali komunalne in industrijske
odpadne vode skupaj s padavinsko odpadno vodo;
2. prvi naliv padavinske vode je padavinska voda, ki se
odvede v javno kanalizacijo na začetku večjih nalivov;
3. surova odpadna voda je odpadna voda, ki priteka na
čistilno napravo;
4. evtrofikacija je obogatitev vode s hranili, zlasti s spojinami dušika oziroma fosforja, ki povzroči pospešeno rast alg
in višjih rastlinskih vrst, posledica česar je nezaželena motnja v
ravnotežju organizmov v vodi, ter poslabšanje kakovosti vode;
5. zmogljivost komunalne čistilne naprave območja poselitve je izračunana sposobnost čiščenja komunalne odpadne
vode pri njeni največji obremenitvi. Za največjo obremenitev komunalne čistilne naprave se šteje največja povprečna tedenska
obremenitev med običajnim obratovanjem. Zmogljivost se izraža v populacijskih ekvivalentih (v nadaljnjem besedilu: PE);

6. aglomeracija je območje poselitve, kjer je poseljenost
oziroma opravljanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena v takšni meri, da je treba zbirati in odvajati odpadne vode v
javno kanalizacijo (v nadaljnjem besedilu: območje poselitve).
Obremenjevanje vode z odvajanjem odpadnih voda se za območje poselitve izraža v PE;
7. primarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode
s fizikalnim oziroma kemičnim postopkom, ki vključuje usedanje trdnih delcev, ali drug postopek čiščenja, pri katerem se
biološka potreba po kisiku v surovi odpadni vode, izražena
kot BPK5, pred izpustom zmanjša za najmanj 20 odstotkov in
količina neraztopljenih snovi za najmanj 50 odstotkov;
8. sekundarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne
vode po postopku, ki vključuje biološko čiščenje s sekundarnim
usedanjem, ali drug postopek, v katerem se dosegajo zahteve
mejnih vrednosti parametrov iz 5. člena te uredbe;
9. terciarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode
po postopku, s katerim se dosega odstranjevanje dušika in fosforja tako, da se dosegajo zahteve mejnih vrednosti parametrov
iz 6. člena te uredbe;
10. dodatna obdelava odpadne vode je čiščenje komunalne odpadne vode po postopku, s katerim se dosega odstranjevanje mikrobiološkega onesnaženja tako, da dosegajo vode, v
katere se odpadne vode iztekajo, ustrezno kakovost v skladu
s predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda, in predpisom,
ki ureja kakovost kopalnih voda;
11. ustrezno čiščenje odpadne vode je čiščenje komunalne odpadne vode po katerem koli postopku, ki po izpustu omogoča, da dosegajo vode, v katere se odpadne vode iztekajo,
ustrezno kakovost v skladu s predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda, in predpisom, ki ureja kakovost kopalnih voda;
12. blato je preostalo obdelano ali neobdelano blato iz
čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode ali iz
drugih čistilnih naprav ter odpadno blato iz pretočnih greznic in
drugih podobnih naprav za čiščenje odpadnih voda;
13. vodno telo površinske vode je pomemben in razpoznaven del površinske vode v skladu s predpisom, ki ureja
določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda;
14. prispevno območje je površina, s katere se vse površinske vode stekajo v vodno telo površinske vode in vplivajo
na njegovo stanje;
15. občutljivo območje je vodno telo površinske vode ali
njegov del:
– pri katerem je mogoče ugotoviti ali pričakovati njegovo
evtrofikacijo,
– ki se ga odvzema ali je namenjeno za oskrbo s pitno
vodo, pri kateri je mogoče zaradi odvajanja odpadnih voda
pričakovati preseganje mejne vrednosti nitratov, določene za
kakovostni razred A3 v skladu s predpisom, ki ureja kakovost
površinskih voda, ki se jih odvzema za pitno vodo,
– ki je na območju, kjer je zaradi izpolnjevanja obveznosti
iz predpisov, ki urejajo vode, in predpisov, ki urejajo ohranjanje
narave, potrebno nadaljnje čiščenje ali
– ki je na območju, kjer je treba zagotavljati izpolnjevanje
obveznosti iz predpisov, ki urejajo upravljanje kopalnih voda;
16. morje so notranje morske vode in teritorialno morje v
skladu s predpisi, ki urejajo pomorstvo;
17. rečno ustje je somornica v skladu z zakonom, ki ureja
vode.
3. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja neposredno
ali posredno v vode.
(2) Določbe te uredbe se uporabljajo za komunalne ali
skupne čistilne naprave, namenjene za čiščenje:
– komunalne odpadne vode,
– mešanice komunalne in industrijske odpadne vode, ki
se odvaja v javno kanalizacijo,
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– mešanice komunalne in padavinske odpadne vode, ki
se zbira in odvaja na komunalno čistilno napravo po mešanem
kanalizacijskem sistemu, in
– mešanice komunalne in industrijske odpadne vode, ki
se odvaja v javno kanalizacijo, s padavinsko odpadno vodo, ki
se zbira in odvaja na komunalno čistilno napravo po mešanem
kanalizacijskem sistemu.
(3) Za skupne čistilne naprave se mejne vrednosti odpadne vode izračunajo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo, ob upoštevanju mejnih vrednosti za komunalne
čistilne naprave iz te uredbe.
II. OBMOČJA POSELITVE
4. člen
(območje poselitve)
(1) V operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se v skladu s to uredbo določijo območja
poselitve kot skupine kvadratnih celic, površine 100 m krat 100
m, ki se med seboj stikajo najmanj v enem oglišču, skladno s
shematskim prikazom iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe,
ali kot združenje takih skupin celic, če se za posamezno skupino kvadratnih celic ugotovi, da je:
– celotna obremenjenost s komunalno odpadno vodo
večja od 50 PE in gostota obremenjenosti zaradi nastajanja
komunalne odpadne vode večja od 20 PE / ha ali
– celotna obremenjenost s komunalno odpadno vodo
večja od 50 PE in gostota obremenjenosti zaradi nastajanja
komunalne odpadne vode med 10 in 20 PE / ha, če je skupina kvadratnih celic na vodovarstvenem območju v skladu s
predpisi, ki urejajo vode, ali na občutljivem območju iz prvega
odstavka 7. člena te uredbe.
(2) Gostota obremenjenosti posameznega območja poselitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode se določi na
podlagi celotne obremenjenosti in celotne površine območja
poselitve, pri čemer je celotna obremenjenost na območju
poselitve enaka številu prebivalcev s stalnim prebivališčem na
tem območju poselitve, povečanem za 30 odstotkov.
(3) Pri določitvi posameznih območij poselitve se lahko
upoštevajo tudi prostorski podatki, zlasti o mejah naselij ali samoupravnih lokalnih skupnosti, ter obstoječi načrti ali ureditve
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
III. MEJNE VREDNOSTI
5. člen
(mejne vrednosti parametrov odpadne vode
pri sekundarnem čiščenju)
(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode na iztoku
komunalne čistilne naprave so glede na njihovo zmogljivost
čiščenja določene v preglednici 1 iz priloge 2, ki je sestavni
del te uredbe.
(2) Ne glede na mejne vrednosti za kemijsko potrebo po
kisiku v odpadni vodi (v nadaljnjem besedilu: KPK) iz preglednice 1 priloge 2 te uredbe se lahko pri sekundarnem čiščenju
uporablja mejna vrednost za učinek čiščenja komunalne čistilne naprave, ki ne sme biti manjši od 80 odstotkov. Učinek
čiščenja komunalne čistilne naprave se pri tem izračunava kot
povprečna vrednost razmerja med 24-urno obremenjenostjo
komunalne odpadne vode, merjeno s KPK, na dotoku in na
iztoku komunalne čistilne naprave.
(3) Ne glede na mejne vrednosti za biološko potrebo po
kisiku (v nadaljnjem besedilu: BPK5) iz preglednice 1 priloge 2 te
uredbe se lahko pri sekundarnem čiščenju uporablja mejna vrednost za učinek čiščenja komunalne čistilne naprave, ki ne sme
biti manjši od 90 odstotkov. Učinek čiščenja komunalne čistilne
naprave se pri tem izračunava kot povprečna vrednost razmerja
med 24-urno obremenjenostjo komunalne odpadne vode, merjeno z BPK5, na dotoku in na iztoku komunalne čistilne naprave.
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6. člen
(mejne vrednosti parametrov odpadne vode
pri terciarnem čiščenju)
(1) Če odpadna voda iz komunalne čistilne naprave izteka
v površinske vode na prispevnih območjih občutljivih območij
iz 7. člena te uredbe, so za komunalne čistilne naprave poleg
mejnih vrednosti in učinkov čiščenja iz preglednice 1 priloge
2 te uredbe določene tudi mejne vrednosti za amonijev dušik,
celotni dušik in celotni fosfor ter za učinek čiščenja celotnega
dušika in celotnega fosforja.
(2) Mejne vrednosti iz prejšnjega odstavka so določene v
preglednici 2 priloge 2 te uredbe.
(3) Ne glede na mejne vrednosti za celotni dušik iz preglednice 2 priloge 2 te uredbe se lahko pri terciarnem čiščenju uporablja mejna vrednost za učinek čiščenja celotnega dušika. Učinek
čiščenja celotnega dušika se izračunava kot povprečna vrednost
razmerja med 24-urno onesnaženostjo odpadne vode s celotnim
dušikom na dotoku in na iztoku komunalne čistilne naprave.
(4) Ne glede na mejne vrednosti za celotni fosfor iz preglednice 2 priloge 2 te uredbe se lahko pri terciarnem čiščenju uporablja mejna vrednost za učinek čiščenja celotnega fosforja. Učinek
čiščenja celotnega fosforja se izračunava kot povprečna vrednost
razmerja med 24-urno onesnaženostjo odpadne vode s celotnim
fosforjem na dotoku in na iztoku komunalne čistilne naprave.
(5) Mejne vrednosti iz prvega odstavka tega člena veljajo
tudi za komunalne čistilne naprave, če odpadna voda izteka v
tekočo površinsko vodo, katere srednji nizki pretok je manjši
od desetkratnika največjega šesturnega povprečnega pretoka
odpadne vode iz komunalne čistilne naprave.
IV. OBČUTLJIVA OBMOČJA
7. člen
(občutljiva območja)
(1) Občutljiva območja zaradi evtrofikacije so določena na
podlagi meril za določitev evtrofikacije iz priloge 3, ki je sestavni
del te uredbe. Ne glede na merila iz priloge 3 te uredbe so kot
občutljivo območje zaradi evtrofikacije določena rečna ustja,
morje in vodna telesa površinske vode na prispevnem območju
Timava dolvodno od Škocjanskih jam.
(2) Občutljiva območja zaradi kopalnih voda so območja,
ki so v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kopalnih voda,
določena za območje, kjer se običajno kopa večje število ljudi
in kopanje ni prepovedano ali kjer je dovoljena posebna raba
voda za dejavnost kopališč.
(3) Seznam občutljivih območij zaradi evtrofikacije in seznam občutljivih območij zaradi kopalnih voda sta v preglednici 1 in preglednici 2 priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Na podlagi podatkov o hidrografskih razvodnicah so
za občutljiva območja iz priloge 4 te uredbe določena tudi njihova prispevna območja. Prispevna območja občutljivih območij
zaradi evtrofikacije so prikazana na publikacijski karti v prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe. Prispevna območja občutljivih
območij zaradi kopalnih voda so prikazana na publikacijski karti
v prilogi 6, ki sta sestavni del te uredbe.
(5) Minister, pristojen za okolje, podrobneje določi občutljiva območja in njihove geografske meje ter njihova prispevna
območja in njihove geografske meje v digitalni obliki za raven
merila 1:25.000 v državnem koordinatnem sistemu. Podatki o
občutljivih območjih in njihovih geografskih mej so del informacijskega sistema okolja.
(6) Karto v merilu 1:25.000, na kateri so označena občutljiva območja in njihova prispevna območja iz prejšnjega
odstavka, kot izvirnik hrani ministrstvo, pristojno za varstvo
okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(7) Ministrstvo mora najmanj enkrat na štiri leta za območja s seznama občutljivih območij iz priloge 4 te uredbe preveriti
njihove geografske meje ter meje njihovih prispevnih območij
in ga dopolniti z novimi območji, če so za njih izpolnjeni pogoji
za občutljiva območja po tej uredbi.
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V. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE
ODPADNE VODE
8. člen
(odvajanje komunalne odpadne vode)
(1) Lastnik in upravljavec javne kanalizacije morata zagotoviti, da se za odvajanje komunalne odpadne vode uporabljajo
objekti, ki izpolnjujejo zahteve, določene za kanalizacijo v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.
(2) Upravljavec javne kanalizacije mora zagotoviti ustrezno zadrževanje prvega naliva padavinske odpadne vode v
napravah za zadrževanje in mehansko čiščenje ter zajeto padavinsko odpadno vodo po končanem nalivu odvesti na čistilno
napravo, kadar gre za mešano javno kanalizacijo.
9. člen
(čiščenje komunalne odpadne vode)
(1) Lastnik in upravljavec javne kanalizacije morata zagotoviti, da se komunalna odpadna voda z območij poselitve,
kjer se odvaja komunalna odpadna voda po javni kanalizaciji,
pred odvajanjem posredno ali neposredno v vode očisti tako,
da parametri komunalne odpadne vode ne presegajo mejnih
vrednosti iz 5. oziroma 6. člena te uredbe.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morata
upravljavec komunalne čistilne naprave in upravljavec skupne
čistilne naprave, ki je obratovala na dan določitve prispevnega
območja občutljivega območja, zagotoviti, da se obratovanje
čistilne naprave prilagodi zahtevam, ki veljajo za odvajanje
komunalne odpadne vode na prispevnem območju občutljivih območij, najpozneje 7 let po tem, ko je bilo območje, na
katerem se odvaja odpadna voda iz te komunalne ali skupne
čistilne naprave, določeno za prispevno območje občutljivega
območja.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
mora biti za komunalno odpadno vodo, ki se odvaja po javni
kanalizaciji z območij poselitve z obremenjenostjo, manjšo od
2.000 PE, zagotovljeno čiščenje v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav.
10. člen
(dodatna obdelava komunalne odpadne vode)
(1) Med kopalno sezono, določeno s predpisi, ki urejajo
upravljanje kopalnih voda, morajo upravljavec komunalne čistilne naprave, upravljavec skupne čistilne naprave in upravljavec
male komunalne čistilne naprave zagotoviti za komunalno odpadno vodo z območja poselitve, ki je na prispevnem območju
občutljivega območja zaradi kopalnih voda, poleg terciarnega
čiščenja tudi dodatno obdelavo komunalne odpadne vode, če
gre za:
– neposredno odvajanje komunalne odpadne vode v površinsko vodo, kjer se nahaja kopalna voda, ali njene pritoke,
gorvodno od kopalne vode, od koder je čas dotoka do meje
območja kopalne vode enak ali manjši od 48 ur, ali
– posredno odvajanje odpadne vode v podzemno vodo na
območju obrežnega pasu površinskih voda iz prejšnje alineje,
v širini 300 m.
(2) Pri odvajanju komunalne odpadne vode iz prejšnjega
odstavka kakovost odpadne vode na iztoku iz dodatne obdelave ne sme presegati mejnih vrednosti za mikrobiološke parametre, določene v preglednici 3 priloge 2 te uredbe.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
morajo upravljavec komunalne čistilne naprave, upravljavec
skupne čistilne naprave in upravljavec male komunalne čistilne naprave, ki je obratovala na dan določitve prispevnega
območja občutljivega območja zaradi kopalnih voda, zagotoviti
dodatno obdelavo komunalne odpadne vode najpozneje 7 let
po tem, ko je bilo območje, na katerem se odvaja odpadna
voda iz te komunalne čistilne naprave, skupne čistilne naprave
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ali male komunalne čistilne naprave, določeno za občutljivo
območje zaradi kopalnih voda.
11. člen
(odpadne snovi iz čistilnih naprav)
(1) Pri obratovanju komunalne in skupne čistilne naprave
z zmogljivostjo čiščenja, enako ali večjo od 10.000 PE, mora
biti zagotovljen neoviran sprejem odpadnih snovi iz greznic
in blata iz komunalnih čistilnih naprav ali malih komunalnih
čistilnih naprav.
(2) Upravljavec komunalne čistilne naprave in upravljavec
skupne čistilne naprave morata v zvezi s čiščenjem komunalne
odpadne vode zagotoviti:
– sprejem odpadnih snovi iz greznic in blata iz komunalnih čistilnih naprav ali malih komunalnih čistilnih naprav,
če je čistilna naprava za tak sprejem zgrajena in ustrezno
opremljena, in
– merilno mesto, kjer je ob vsakem času možen odvzem
reprezentativnega vzorca surove odpadne vode na dotoku na
čistilno napravo in prečiščene odpadne vode pred izpustom iz
čistilne naprave v vode.
12. člen
(obratovanje komunalne čistilne naprave)
Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave mora
vsak izpad v obratovanju komunalne ali skupne čistilne naprave prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja.
VI. POSEBNE DOLOČBE
13. člen
(biološko razgradljiva industrijska odpadna voda)
Če biološko razgradljiva industrijska odpadna voda iz
dejavnosti, ki so navedene v prilogi 7, ki je sestavni del te
uredbe, ne vstopa v komunalno ali skupno čistilno napravo in
obremenitev industrijske odpadne vode znaša enako ali več
kakor 4.000 PE, veljajo za odvajanje neposredno v vode posebne zahteve za mejne vrednosti, ki so določene v predpisih,
ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih voda iz objektov
in naprav iz priloge 7 te uredbe.
14. člen
(monitoring voda, v katere iztekajo odpadne vode)
Monitoring stanja vodnih teles ali njihovih delov, v katera
se odvajajo odpadna voda iz komunalnih ali skupnih čistilnih
naprav ali industrijskih čistilnih naprav iz prejšnjega člena, se
vključi v državni monitoring stanja površinskih ali podzemnih
voda v skladu s predpisi, ki urejajo kemijsko stanje površinskih
voda, ekološko stanje površinskih voda, standarde kakovosti
podzemne vode ali kakovost kopalne vode, če se pričakuje,
da bo odvajanje odpadne vode pomembno vplivalo na stanje
vodnih teles ali njihovih delov oziroma na kakovost kopalne
vode.
VII. OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN
ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
15. člen
(operativni program)
(1) V operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se za posamezna območja poselitve podrobneje določijo zahteve iz 8., 9., 10. in 11. člena te uredbe.
(2) Ministrstvo mora zagotoviti pregled operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode najmanj
enkrat na štiri leta.
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VIII. POŠILJANJE POROČIL EVROPSKI KOMISIJI
16. člen
(poročanje Evropski komisiji)
(1) Ministrstvo mora vsaki dve leti objaviti poročilo o stanju
glede odvajanja komunalne odpadne vode in o ravnanju z blatom in ga poslati Evropski komisiji v skladu z določbo 16. člena
Direktive 91/271/EGS.
(2) Ministrstvo vsaki dve leti najpozneje do 30. junija pošlje Evropski komisiji najnovejše informacije o vsebini operativnih programov iz prejšnjega člena v skladu z določbo tretjega
odstavka 17. člena Direktive 91/271/EGS in Odločbo Komisije
z dne 28. julija 1993 o obrazcih sporočanja nacionalnih programov po členu 17 Direktive Sveta 91/271/EGS (UL L št. 226 z
dne 7. 9. 1993, str. 23).
(3) Ministrstvo na zahtevo Evropske komisije pošlje poročilo s podatki, ki se zberejo v skladu s prvim, drugim in tretjim
odstavkom 15. člena Direktive 91/271/EGS, v šestih mesecih
od prejema zahteve.
IX. NADZOR
17. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija,
pristojna za varstvo okolja.
X. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se
za prekršek kaznuje upravljavec komunalne ali skupne čistilne
naprave, ki je pravna oseba, če ravna v nasprotju z:
– določbami drugega odstavka 11. člena in
– določbami 12. člena te uredbe.
(2) Z denarno kaznijo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se
za prekršek kaznuje upravljavec javne kanalizacije, ki je pravna
oseba, če ravna v nasprotju z določbami drugega odstavka
9. člena te uredbe.
(3) Z denarno kaznijo od 120 eurov do 1.200 eurov se za
prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi
odgovorna oseba upravljavca komunalne čistilne naprave ali
skupne čistilne naprave oziroma javne kanalizacije.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(prilagoditev operativnega programa)
(1) Za operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode iz 15. člena te uredbe se šteje Operativni
program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za
obdobje od 2005 do 2017, ki ga je sprejela Vlada Republike
Slovenije in je objavljen na spletni strani ministrstva.
(2) Operativni program iz prejšnjega odstavka se mora
uskladiti z določbami te uredbe najpozneje do 31. decembra
2008.
20. člen
(prehodni roki za odvajanje komunalne odpadne vode)
(1) Odvajanje komunalne odpadne vode po javni kanalizaciji mora biti zagotovljeno najpozneje do:
– 31. decembra 2010 za območja poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 100.000 PE,
– 31. decembra 2010 za območja poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE in manjšo od 100.000 PE, in

Št.

45 / 25. 5. 2007 /

Stran

6173

– 31. decembra 2015 za območja poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE in manjšo od 15.000 PE.
(2) Na prispevnem območju občutljivega območja iz
7. člena te uredbe mora biti odvajanje komunalne odpadne
vode po javni kanalizaciji zagotovljeno najpozneje do:
– 31. decembra 2008 za območje poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 100.000 PE,
– 31. decembra 2008 za območje poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE in manjšo od 100.000 PE, in
– 31. decembra 2015 za območje poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE in manjšo od 10.000 PE.
21. člen
(prehodni roki za čiščenje komunalne odpadne vode)
(1) Za odpadno vodo z območij poselitve, ki se odvaja
po javni kanalizaciji, mora biti pred posrednim ali neposrednim
odvajanjem v vode zagotovljeno sekundarno čiščenje odpadne
vode najpozneje do:
– 31. decembra 2010 za območja poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE, in
– 31. decembra 2015 za območja poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE in manjšo od 15.000 PE.
(2) Na prispevnem območju občutljivega območja iz 7. člena te uredbe mora biti za odpadno vodo iz območij poselitve, ki
se odvaja po javni kanalizaciji, pred odvajanjem posredno ali
neposredno v vode zagotovljeno terciarno čiščenje odpadne
vode najpozneje do:
– 31. decembra 2008 za območja poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, in
– 31. decembra 2015 za območja poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE in manjšo od 10.000 PE.
22. člen
(prehodni roki za dodatno obdelavo
komunalne odpadne vode)
Dodatno obdelavo komunalne odpadne vode v skladu z
10. členom te uredbe je treba zagotoviti najpozneje do 31. decembra 2015.
23. člen
(prilagoditev obstoječih komunalnih
in skupnih čistilnih naprav)
Ne glede na določbe 21. in 22. člena te uredbe mora
upravljavec obstoječe komunalne ali skupne čistilne naprave
zagotoviti, da se obratovanje čistilne naprave prilagodi zahtevam, ki veljajo za odvajanje komunalne odpadne vode na
prispevnem območju občutljivih območij, najpozneje 7 let po
uveljavitvi te uredbe.
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih
naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01 in 41/04
– ZVO-1).
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-51/2007/7
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA 2007-2511-0050
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Stran

6174 /

Št.

45 / 25. 5. 2007

PRILOGA 1:
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Shematski prikaz doloþanja obmoþij poselitve

Samostojne celice
Celice imajo razliþne
gostote – v nadaljnje
analize
se
vkljuþijo
celice, ki imajo veþje
parametre poseljenosti
kakor je doloþeno v 4.
þlenu te uredbe

Izvzeto (redukcija)

.

Združevanje (agregacija) –
aglomeracija z opisnimi
podatki (skupno število
prebivalcev, najveþja
koncentracija na hektar,
poseljenost, površina, idr.)

Priloga

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 2:

Preglednica 1:

Parameter

Neraztopljene
snovi
Amonijev dušik
Celotni dušik*
KPK
BPK5

Št.

45 / 25. 5. 2007 /

Stran

6175

Mejne vrednosti parametrov odpadne vode, ki se odvaja iz komunalne
þistilne naprave
Mejne vrednosti za koncentracijo neraztopljenih snovi, amonijevega in
celotnega dušika, KPK ter BPK5
Izražen
kot

Enota

Zmogljivost þistilne naprave, izražena v PE
>= 2.000
< 10.000

>= 10.000
< 100.000

>=100.000

-

mg/l

60

35

35

N
N
O2
O2

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

10**
25**
125
25

10**
25**
110
20

5**
20**
100
20

* Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldalhu (N-organski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in
nitritnega dušika (N-NO2).
** Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in veþ
na iztoku aeracijskega bazena.
Preglednica 2:

Parameter

Amonijev dušik
Celotni dušik*
Uþinek þišþenja
celotnega
dušika
Celotni fosfor
Uþinek þišþenja
celotnega
fosforja

Mejne vrednosti za koncentracijo amonijevega dušika ter za koncentracijo
in uþinek þišþenja celotnega dušika in celotnega fosforja
Izražen
kot

N
N

P

Enota

Zmogljivost þistilne naprave, izražena v PE
>= 2.000
< 10.000

>= 10.000
< 100.000

>=100.000

10**
15**

5**
10**

%

70

70

80

mg/l

2

2

1

%

80

80

80

mg/l
mg/l

10**
15**

* Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldalhu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in
nitritnega dušika (N-NO2).
** Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in veþ
na iztoku aeracijskega bazena.
Preglednica 3: Mejne vrednosti za mikrobiološke parametre
Parameter

Skupne koliformne bakterije
Koliformne bakterije fekalnega izvora
Streptokoki fekalnega izvora

Enota

Število v 100 ml
Število v 100 ml
Število v 100 ml

Mejna vrednost emisije
Vodotoki

morje

10.000
2.000
400

2.000
500
200

Stran
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Merila za doloþanje evtrofikacije voda

1. Mejne vrednosti parametrov za doloþanje evtrofikacije za tekoþe vode (preglednica
1) ali za stojeþe in zajezene površinske vode, ki imajo zadrževalni þas daljši od 5 dni
(preglednica 2), so presežene v vsaj 20 % vzorcev, zajetih v obdobju, ko je pretok
nižji od letnega srednjega pretoka.
Preglednica 1: Mejne vrednosti za doloþanje evtrofikacije za tekoþe vode
Parameter

Izražen kot

Enota

Mejna vrednost

P

mg/l

> 0,2

Ortofosfat

PO43-

mg/l

> 0,46

Amonij

NH4+

mg/l

> 0,6

Nitrat

NO3-

mg/l

> 9,0

Celotni fosfor

Preglednica 2: Mejne vrednosti za doloþanje evtrofikacije za stojeþe in
zajezene površinske vode, ki imajo zadrževalni þas daljši
od 5 dni
Parameter
Celotni fosfor
Klorofil a

Izražen kot

Enota

Mejna vrednost

P

mg/l

> 0,025

mg/l
mg/l

> 0,01
> 0,02

m

< 3,0

%
mg/l

< 50
< 4,0

povpreþni
najveþji

Secchijeva globina
povpreþna
Raztopljeni kisik v
hipolimniju

O2

2. Opazno je cvetenje alg oziroma cianobakterij. Prihaja tudi do drugih bioloških
odzivov (lušþenje perifitonskih prevlek, bujno razrašþanje makrofitov), vrstne
spremembe flore in favne ter pogini vodne favne zaradi posledic evtrofikacije ipd.
3. Ob ugotavljanju evtrofikacije je treba upoštevati, da je zagotovljena predpisana
stopnja þišþenja iz 9. þlena te uredbe.

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 4:

Št.

45 / 25. 5. 2007 /

Stran

6177

SEZNAM OBýUTLJIVIH OBMOýIJ

Preglednica 1: Seznam obþutljivih obmoþij zaradi evtrofikacije
Šifra VT

Površinska voda Ime vodnega telesa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SI111VT5
SI111VT7
SI112VT3
SI14102VT
SI141VT1
SI141VT2
SI143VT
SI144VT1
SI144VT2
SI145VT
SI146VT
SI1668VT
SI168VT3
SI184VT1
SI184VT2
SI186VT3
SI186VT5
SI186VT7
SI188VT5
SI188VT7
SI18VT31
SI18VT77
SI18VT97
SI21332VT

Sava Dolinka
Sava Dolinka
Bohinjsko jezero
Cerknišþica
Jezerski Obrh
Cerkniško jezero
Rak
Pivka
Pivka
Unica
Logašþica
Koprivnica
Voglajna
ýrmošnjiþica
Radešþica
Temenica
Temenica
Preþna
Radulja
Radulja
Krka
Krka
Krka
Rinža

25

SI38VT33 Pesnica

26

Pesnica,
SI38VT34 Jareninski,
Vukovski potok

27

SI434VT51 Šþavnica

28

SI434VT52 Šþavnica

29

SI442VT11 Ledava

30
31
32
33
34
35
36
37

SI442VT12
SI512VT11
SI512VT12
SI512VT3
SI512VT51
SI512VT52
SI518VT
SI5212VT1

Ledava
Dragonja
Dragonja
Dragonja
Dragonja
Dragonja
Rižana
Klivnik

VT Sava izvir – Hrušica
kMPVT zadrževalnik HE Moste
VTJ Bohinjsko jezero
VT Cerknišþica
VT Jezerski Obrh
VTJ Cerkniško jezero
VT Rak
VT Pivka povirje – Prestranek
VT Pivka Prestranek – Postojnska jama
VT Unica
VT Logašþica
kMPVT zadrževalnik Šmartinsko jezero
kMPVT zadrževalnik Slivniško jezero
VT ýrmošnjiþica
VT Radešþica
VT Temenica I
VT Temenica II
VT Preþna
VT Radulja povirje – Klevevž
VT Radulja Klevevž – Dobrava pri Škocjanu
VT Krka povirje – Soteska
VT Krka Soteska – Otoþec
VT Krka Otoþec – Brežice
VT Rinža
VT Pesnica državna meja – zadrževalnik
Perniško jezero
kMPVT Perniško jezero
VT Šþavnica povirje – zadrževalnik Gajševsko
jezero
kMPVT zadrževalnik Gajševsko jezero
VT Ledava državna meja – zadrževalnik
Ledavsko jezero
kMPVT zadrževalnik Ledavsko jezero
VT Dragonja povirje – Topolovec
VT Dragonja Topolovec – Briþ
VT Dragonja Briþ – Krkavþe
VT Dragonja Krkavþe – Podkaštel
VT Dragonja Podkaštel – izliv
VT Rižana povirje – izliv
kMPVT zadrževalnik Klivnik
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Šifra VT

Površinska voda Ime vodnega telesa

SI5212VT2
SI5212VT3
SI5212VT4
SI52VT11
SI52VT15
SI52VT19
SI5VT1
SI5VT2
SI5VT3
SI5VT4
SI5VT5
SI5VT6

Klivnik
Molja
Molja
Reka
Reka
Reka
Morje
Morje
Morje
Morje
Morje
Morje
površinske vode
na prispevnem
obmoþju Timava
dolvodno od
Škocjanskih jam
ter površinske
vode na
prispevnem
obmoþju obale od
vtoka Rižane do
vtoka Timava

50

Preglednica 2:
Šifra VT
1

SI1128VT

2

SI112VT3

3

SI141VT2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SI18VT31
SI18VT77
SI21VT50
SI5VT2
SI5VT3
SI5VT4
SI5VT5
SI62VT70
SI66VT102
SI6VT157
SI6VT330

VT Klivnik
kMPVT zadrževalnik Mola
VT Molja
VT Reka mejni odsek - Koseze
VT Reka Koseze – Bridovec
VT Reka Bridovec – Škocjanske jame
VT Jadransko morje
VT Morje Lazaret - Ankaran
kMPVT Morje Koprski zaliv
VT Morje Žusterna - Piran
VT Morje Piranski zaliv
kMPVT Škocjanski zatok

Seznam obþutljivih obmoþij zaradi kopalnih voda
Površinska
voda
Blejsko jezero
Bohinjsko
jezero
Cerkniško
jezero
Krka
Krka
Kolpa
Morje
Morje
Morje
Morje
Idrijca
Nadiža
Soþa
Soþa

Ime vodnega telesa
VTJ Blejsko jezero
VTJ Bohinjsko jezero
VTJ Cerkniško jezero
VT Krka povirje – Soteska
VT Krka Soteska – Otoþec
VT Kolpa Petrina – Primostek
VT Morje Lazaret - Ankaran
kMPVT Morje Koprski zaliv
VT Morje Žusterna - Piran
VT Morje Piranski zaliv
VT Idrijca Podroteja – sotoþje z Baþo
VT Nadiža mejni odsek – Robiþ
VT Soþa Bovec – Tolmin
kMPVT Soþa Soške elektrarne
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Dejavnosti z biološko razgradljivo industrijsko odpadno vodo

1.

predelava mleka;

2.

pridelava sadnih in zelenjavnih proizvodov;

3.

proizvodnja in polnjenje brezalkoholnih pijaþ;

4.

predelava krompirja;

5.

mesna industrija;

6.

pivovarne;

7.

proizvodnja alkohola in alkoholnih pijaþ;

8.

proizvodnja živalske krme iz rastlinskih proizvodov;

9.

proizvodnja želatine in lepila iz kož, krzna ali kosti;

10. proizvodnja slada;
11. industrija za predelavo rib.

6181

Stran
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Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
alkoholnih in brezalkoholnih pijač

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, in 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne
vode iz naprav za proizvodnjo alkoholnih
in brezalkoholnih pijač

Uradni list Republike Slovenije
– v odpadni vodi letna količina za nobeno od nevarnih
snovi iz Prilog 1 in 2, ki sta sestavni del te uredbe, ne presega
letne količine nevarnih snovi, določene v predpisu, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz naprav v
vode in javno kanalizacijo.
(4) Odpadna voda iz naprave za proizvodnjo pijač iz prejšnjega odstavka se šteje za komunalno odpadno vodo, naprava za proizvodnjo pijač pa izpolnjuje pogoje iz prejšnjega
odstavka, če se v njej proizvede manj kot 7,5 t pijač letno.
(5) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odpadno
vodo iz naprav za pripravo vode, iz hladilnih sistemov in parnih
generatorjev na območju naprave za proizvodnjo pijač ter za
komunalno odpadno vodo, ki nastaja na območju naprave za
proizvodnjo pijač.

1. člen

3. člen

(namen)

(mejne vrednosti)

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta z dne 21. maja
1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS)
(UL L št. 135 z dne 30. 5. 1991, str. 40), zadnjič spremenjeno
z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede odborov,
ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih, za katere se uporablja postopek iz
člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št.
284 z dne 31. 10. 2003, str.1) določa za naprave za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač (v nadaljnjem besedilu:
naprave za proizvodnjo pijač) v zvezi z emisijo snovi in toplote
pri odvajanju industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu:
odpadna voda):
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe za zmanjševanje emisije snovi.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis,
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo. Za vprašanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod pa se uporablja predpis, ki ureja prve
meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za
njegovo izvajanje.

(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav
za proizvodnjo pijač, ki se odvajajo neposredno ali posredno
v vode ali v javno kanalizacijo, so določene v preglednici 1 iz
Priloge 1 te uredbe.
(2) Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali
skupno čistilno napravo, se za odpadno vodo iz naprave za
proizvodnjo pijač, ki se odvaja v to javno kanalizacijo, uporabljajo mejne vrednosti, ki so v Prilogah te uredbe določene za
neposredno in posredno odvajanje v vode.

2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za proizvodnjo pijač, v katerih potekajo naslednji procesi:
– proizvodnja, predelava in polnjenje alkoholnih pijač in
alkohola,
– proizvodnja slada iz žita za pivovarne ali žganjarne,
– proizvodnja in polnjenje piva,
– proizvodnja in polnjenje pijač iz hmelja in slada, ki so
označene kot brezalkoholne,
– proizvodnja in polnjenje namizne, mineralne in zdravilne
vode ali
– proizvodnja in polnjenje brezalkoholnih pijač ali pijač z
vsebnostjo alkohola manjšo od 0,5 odstotka, kot so naravne ali
umetne osvežilne pijače, sadni in zelenjavni sokovi.
(2) Naprave za proizvodnjo pijač so podrobneje opisane
v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah
v industriji hrane, pijače in mleka za namene Direktive Sveta
96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja, ki je dostopen tudi na spletni strani Agencije
Republike Slovenije za okolje.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se ta
uredba ne uporablja za odpadno vodo iz naprav za proizvodnjo
pijač, če:
– povprečni dnevni pretok odpadne vode ne presega
15 m3/dan,
– letna količina odpadne vode ne presega 4.000 m3 in

4. člen
(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda)
Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave za
proizvodnjo pijač z namenom, da so izpolnjene zahteve v zvezi
z mejnimi vrednostmi iz te uredbe, so:
1. zmanjšanje porabe sveže vode z zapiranjem krogotoka
vode za pranje z uporabo separacijskih ukrepov v krogotokih;
2. zmanjšanje porabe sveže vode z uporabo čistilnih
postopkov, varčnih z vodo, kot je visokotlačno pranje, ter z
večkratno uporabo čistilnih vod, z zaprtim krogotokom pralnodezinfekcijskih sredstev za pranje steklenic in embalaže;
3. ukrepi za zmanjšanje izgub zaradi prekipevanja s krmiljenim hlajenjem vrelnih posod,
4. uporaba nalepk ali napisov na steklenicah, posodah,
zabojih za steklenice ipd. brez ali z majhno vsebnostjo težkih
kovin;
5. načrtna, varčna in namenska uporaba konzervansov
pri mokrem konzerviranju sodov, kadi in rezervoarjev;
6. povratno splakovanje separatorjev za obdelovanje droži z vinom ali moštom; ločevanje materiala iz separatorjev v
ponovno uporaben mošt ali vino in trdne ostanke (pogača iz
droži);
7. od odpadne vode popolnoma ločeno zajemanje in
odstranjevanje droži za odstranjevanje sluzi, talnih kvasovk,
kvašenih droži, droži za razkisanje; čiščenje sodov, kadi ali
rezervoarjev šele po odstranitvi usedlin;
8. ponovna uporaba mešanice vode in pivine oziroma
mešanice vode in piva na začetku oziroma koncu filtracije
pivine ali piva;
9. uporaba čistil in dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo
čim manj adsorbljivih organskih halogenov (AOX);
10. zamenjava dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo klor
z vodikovim peroksidom in perocetno kislino;
11. enakomerno odvajanje surove odpadne vode na čistilno napravo, kot je časovno zamaknjeno praznjenje kuhalnih
kotlov in drugih večjih posod;
12. fizikalno-kemijsko in biološko čiščenje odpadne vode
z odstranjevanjem ogljika, nitrifikacijo ter odstranjevanjem dušika in fosforja pri neposrednem odvajanju v vodo;
13. fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo in
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14. recikliranje ali odstranjevanje odpadkov, ki nastajajo
v posameznih fazah proizvodnje, in drugih trdnih ali tekočih
ostankov iz obdelave odpadne vode.
5. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo pijač, ki
je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ne
izvaja ukrepov iz prvega odstavka 4. člena te uredbe ali če ne
prilagodi obratovanja obstoječe naprave za proizvodnjo pijač v
zvezi z mejnimi vrednostmi emisij snovi zahtevam iz 7. člena
te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo pijač.
7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav)
(1) Upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo pijač
mora prilagoditi njeno obratovanje v zvezi z mejnimi vrednostmi
emisije snovi iz Priloge 1 te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.
(2) Do prilagoditve obstoječih naprav za proizvodnjo pijač
v skladu s prejšnjim odstavkom se zanje uporabljajo mejne
vrednosti, ki so določene v Prilogi 2 te uredbe.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena mora upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo pijač
prilagoditi njeno obratovanje določbam 3. člena te uredbe, če
se zaradi posegov v takšno napravo poveča njena proizvodna zmogljivost za več kakor 25 odstotkov od uveljavitve te
uredbe.
(4) Proizvodna zmogljivost obstoječe naprave iz prejšnjega odstavka je njena največja zmogljivost, ki jo opredeli
proizvajalec naprave in zapiše v tehnično dokumentacijo,
namenjeno uporabnikom naprave ter se izraža v količini pijač, ki nastanejo oziroma se obdelajo v 24 urah obratovanja
naprave ali v eni uri, če naprava ne more obratovati neprekinjeno 24 ur.
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8. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 3. člena te
uredbe se za odpadno vodo iz obstoječe naprave za proizvodnjo pijač, odvedeno v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s
komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo do roka iz operativnega
programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do katerega se
morajo odpadne vode iz te javne kanalizacije odvajati v vode
očiščene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(2) Če obstoječa naprava za proizvodnjo pijač ni priključena na javno kanalizacijo, se določbe prejšnjega odstavka
uporabljajo do 31. decembra 2008 tudi za odpadno vodo, ki se
iz te naprave odvaja neposredno v vode, če je iz dokumentacije, priložene k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja,
razvidno, da so za priključitev naprave na javno kanalizacijo
izpolnjeni vsi pogoji upravljavca javne kanalizacije.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za proizvodnjo piva in slada (Uradni list RS,
št. 10/99, 110/01 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za proizvodnjo mineralnih vod in brezalkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 7/00, 109/01 in 41/04 – ZVO-1) in
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za proizvodnjo alkoholnih pijač in alkohola
(Uradni list RS, št. 07/00, 109/01 in 41/04 – ZVO-1).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-49/2007/6
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA 2007-2511-0058
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
pijaþ za odvajanje neposredno in posredno v vode in javno kanalizacijo
Parameter odpadne vode

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Baker *
Cink * (b)
Železo * (c)
Klor – prosti *
Celotni klor *
Amonijev dušik *
Celotni dušik
Celotni fosfor
Sulfid (c), (e)
Sulfit (e)
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Celotni organski ogljik (TOC) (b)
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) (f)
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)
Vsota anionskih in neionskih vsota
tenzidov (c)

Izražen
kot

Enota

o

C

mg/l
ml/l

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 - 9,5
35
0,3

40
6,5 – 9,5
(a)
20

2

-

SD
Cu
Zn
Fe
Cl2
Cl2
N
N
P
S
SO3

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,5
2
2
0,05
0,5
5
10
1,0
0,1
1

0,5
2
0,2
0,5
(d)
1
20

C
O2
O2
Cl

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

30
125
25
0,1
1,0

0,5
(a)

* oznaþuje nevarno snovi, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi in vsote tenzidov v industrijski odpadni vodi
se doloþi v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in
komunalne ali skupne þistilne naprave, in sicer kot vrednost pri kateri ni negativnega vpliva na
kanalizacijo ali þistilno napravo;
uporablja se za proizvodnjo piva in slada;
uporablja se za odvajanje odpadne vode iz naprav za proizvodnjo brezalkoholnih pijaþ;
za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je mejna
vrednost 100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali
veþjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l;
uporablja se za odvajanje odpadne vode iz naprav za proizvodnjo alkoholnih pijaþ;
meritev parametra BPK5 je treba izvajati z inhibicijo nitrifikacije.

Priloga
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PRILOGA 2
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz obstojeþih naprav za
proizvodnjo pijaþ za odvajanje neposredno in posredno v vode in javno kanalizacijo
Parameter odpadne vode

Izražen
kot

Enota

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 - 9,5
40
0,3

40
6,5 - 9,5
(g)
20

2

0,5
2
0,2
0,5 (b)
0,5
(c)
-

0,5
(g)

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Baker *
Cink * (b)
Železo * (a)
Klor – prosti *

Cu
Zn
Fe
Cl2

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Celotni klor *
Amonijev dušik *
Celotni dušik
Celotni fosfor

Cl2
N
N
P

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Sulfid (a), (e)
Sulfit (e)
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Celotni organski ogljik (TOC) (b)
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5 ) (f)
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)
Vsota anionskih in neionskih vsota
tenzidov (a)

S
SO3

mg/l
mg/l

0,5
2
2
0,05
0,2 (b)
0,5
5
15 (d)
2,0
1,0 (d)
0,1
1

C
O2
O2
Cl

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

30
120
25
0,5
1,0

o

C

mg/l
ml/l
SD

1
20

* oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

uporablja se za odvajanje odpadne vode iz naprav za proizvodnjo brezalkoholnih pijaþ;
uporablja se za proizvodnjo piva in slada;
za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je mejna
vrednost 100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali
veþjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l;
uporablja se za odvajanje odpadne vode na obþutljivih obmoþjih, kot so doloþena v predpisu,
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih þistilnih naprav;
uporablja se za odvajanje odpadne vode iz naprav za proizvodnjo alkoholnih pijaþ;
meritev parametra BPK5 je treba izvajati z inhibicijo nitrifikacije;
mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi in vsote tenzidov v industrijski odpadni vodi
se doloþi v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in
komunalne ali skupne þistilne naprave, in sicer kot vrednost pri kateri ni negativnega vpliva na
kanalizacijo ali þistilno napravo.
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Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
rastlinskih in živalskih olj in masti

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne
vode iz naprav za proizvodnjo rastlinskih
in živalskih olj in masti
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta
in Sveta 2006/11/ES z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju
pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti
(UL L št. 64 z dne 4. 3. 2006, str. 52) določa za naprave za
proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in masti (v nadaljnjem besedilu: naprave za proizvodnjo maščob) v zvezi z emisijo snovi
in toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: odpadna voda):
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe za zmanjševanje emisije snovi.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo rastlinskih in živalskih
olj in masti, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki
ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode
in javno kanalizacijo. Za vprašanja obratovalnega monitoringa
odpadnih vod pa se uporablja predpis, ki ureja prve meritve
in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo
izvajanje.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za proizvodnjo maščob, v katerih se izvajajo naslednji procesi:
– proizvodnja surovih rastlinskih olj in masti ter polizdelkov iz semen oljnic,
– rafiniranje, ki vključuje odstranitev sluzi, nevtralizacijo,
beljenje, dezodoracijo, hidrogeniranje in preestrenje, ter pakiranje rastlinskih olj in masti,
– proizvodnja margarine in podobnih jedilnih masti in
– pridobivanje in embaliranje živalskih masti.
(2) Določbe te uredbe se uporabljajo tudi za naprave za
proizvodnjo bioloških goriv iz surovih rastlinskih ali živalskih
maščob.
(3) Naprave za proizvodnjo maščob so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih
tehnikah v industriji hrane, pijače in mleka za namene Direktive
Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju
onesnaževanja okolja, ki je dostopen tudi na spletni strani
Agencije Republike Slovenije za okolje.
(4) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odpadno vodo
iz naprav za pripravo vode, iz hladilnih sistemov in parnih generatorjev na območju naprave za proizvodnjo maščob ter za
komunalno odpadno vodo, ki nastaja na območju naprave za
proizvodnjo maščob.
3. člen
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(2) Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali
skupno čistilno napravo, se za odpadno vodo iz naprave za
proizvodnjo maščob, ki se odvaja v javno kanalizacijo, uporabljajo mejne vrednosti, ki so v Prilogah te uredbe določene za
odvajanje neposredno v vode.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda)
Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave
za proizvodnjo maščob z namenom, da so izpolnjene zahteve
v zvezi z mejnimi vrednostmi iz te uredbe, so:
1. uporaba semen oljnic z zmanjšanim deležem sluzi in
prostih oziroma neželenih maščobnih kislin ter uporaba semen
oljnic z manjšo vsebnostjo pesticidov, če to dopušča uporabljeni postopek rafiniranja;
2. hitra obdelava občutljivih rastlinskih ali živalskih surovin, ki preprečuje encimski ali mikrobni razkroj;
3. zapiranje krogotokov za kondenzno vodo z vgrajenimi
sistemi lovilcev za zadrževanje delcev iz naprav za sušenje
surovega olja in praženje tropin;
4. uporaba suhega taljenja za pridobivanje živalskih masti;
5. uporaba fizikalnih postopkov rafiniranja, kakršna je fizikalna nevtralizacija, ki zmanjšujejo ali preprečujejo izpuščanje
nezaželenih stranskih produktov olja ali maščobe v odpadne
vode;
6. zapiranje krogotoka pri preestrenju in plemenitenju;
7. uporaba polkontinuirnih ali kontinuirnih postopkov pri
dezodoriranju z zaprtim krogotokom kondenzne vode in preprečevanje stika oddestiliranih olj oziroma maščobnih kislin z
odpadno vodo;
8. prepoved uporabe mikroorganizmov ali encimov, ki razcepljajo maščobe pri čiščenju lovilcev maščob ali odstranjevanju vsebin lovilcev maščob v odpadno vodo;
9. enakomerno odvajanje surove odpadne vode na čistilno napravo, kakršno je časovno premaknjeno praznjenje
kuhalnih kotlov in drugih večjih posod;
10. fizikalno-kemijsko in biološko čiščenje odpadne vode
z odstranjevanjem ogljika, nitrifikacijo ter odstranjevanjem dušika in fosforja pri neposrednem odvajanju v vodo;
11. fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo in
12. recikliranje ali odstranjevanje odpadkov, ki nastajajo
v posameznih fazah proizvodnje, in drugih trdnih ali tekočih
ostankov iz obdelave odpadne vode.
5. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo maščob, ki je
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ne izvaja
ukrepov iz 4. člena te uredbe ali če ne prilagodi obratovanja
obstoječe naprave za proizvodnjo maščob v zvezi z mejnimi
vrednostmi emisij snovi zahtevam iz 7. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo maščob.
7. člen

(mejne vrednosti)

(prilagoditev obstoječih naprav)

(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav
za proizvodnjo maščob, ki se odvajajo neposredno in posredno
v vode ali v javno kanalizacijo, so določene v preglednici 1 iz
Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

(1) Upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo maščob mora prilagoditi njeno obratovanje v zvezi z mejnimi
vrednostmi emisije snovi iz Priloge 1 te uredbe najpozneje do
31. decembra 2012.
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(2) Do prilagoditve obstoječih naprav za proizvodnjo maščob v skladu s prejšnjim odstavkom se za njih uporabljajo
mejne vrednosti, ki so določene v Prilogi 2, ki je sestavni del
te uredbe.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena mora upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo maščob prilagoditi njeno obratovanje določbam 3. člena te uredbe,
če se zaradi posegov v napravo poveča njena proizvodna zmogljivost za več kakor 25 odstotkov od uveljavitve te uredbe.
(4) Proizvodna zmogljivost obstoječe naprave iz prejšnjega odstavka je njena največja zmogljivost, ki jo opredeli proizvajalec naprave za proizvodnjo maščob in zapiše v tehnično
dokumentacijo, namenjeno uporabnikom takšne naprave ter
se izraža v količini maščob, ki nastanejo oziroma se obdelajo v
24 urah obratovanja naprave ali v eni uri, če naprava ne more
obratovati neprekinjeno 24 ur.
8. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 3. člena te
uredbe se za odpadno vodo iz obstoječe naprave za proizvodnjo maščob, odvedeno v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s
komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo do roka iz operativnega
programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do katerega se
mora odpadna voda iz te javne kanalizacije odvajati v vode očiščena v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(2) Če obstoječa naprava za proizvodnjo maščob ni priključena na javno kanalizacijo, se določbe prejšnjega odstavka
uporabljajo do 31. decembra 2008 tudi za odpadno vodo, ki se
iz te naprave odvaja neposredno v vode, če je iz dokumentacije, priložene k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja,
razvidno, da so za priključitev naprave na javno kanalizacijo
izpolnjeni vsi pogoji upravljavca javne kanalizacije.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav
za proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in maščob (Uradni list
RS, št. 10/99 in 41/04 – ZVO-1).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-41/2007/6
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA 2007-2511-0059
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
mašþob za odvajanje neposredno in posredno v vode in javno kanalizacijo
Parameter odpadne vode

Izražen
kot

Enota

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30

40

6,5 - 9,5

6,5 - 9,5

I. SPLOŠNI PARAMETRI
o

Temperatura

C

pH-vrednost
Neraztopljene snovi

mg/l

30

(g)

Usedljive snovi

ml/l

0,3

20

2

-

II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe

SD

III. ANORGANSKI PARAMETRI
Celotni krom *

Cr

mg/l

0,2 (a)

0,2 (a)

Nikelj *

Ni

mg/l

0,1 (b)

0,1 (b)

Živo srebro *

Hg

mg/l

0,01 (a)

0,01 (a)

Klor – prosti *

Cl2

mg/l

0,05

0,2

Celotni klor *

Cl2

mg/l

0,2

0,2

Amonijev dušik *

N

mg/l

5

(c)

Celotni dušik

N

mg/l

10

-

Celotni fosfor

P

mg/l

1,0

-

Sulfat

SO4

mg/l

(h)

200

Sulfid

S

mg/l

0,1

2

Celotni organski ogljik (TOC)

C

mg/l

30 (e)

-

Kemijska potreba po kisiku (KPK)

O2

mg/l

120 (f)

-

Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)

O2

mg/l

25

-

mg/l

10

50

mg/l

0,1

0,1

IV. ORGANSKI PARAMETRI

Težkohlapne lipofilne snovi (mašþobe,
mineralna olja)
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)

Priloga

Cl
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* oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pomenijo naslednje:
(a)
(b)

(c)
(e)

(f)

(g)

(h)

se uporablja za naprave, pri katerih se v proizvodnem procesu uporablja krom ali živo srebro
ali njune spojine;
velja samo za objekte in naprave za proizvodnjo hidrogeniranih masti in margarine. Mejna
vrednost parametra pri katalitiþnem strjevanju mašþob v delnem toku odpadne vode je 2 mg/l.
ýe je katalitiþno strjevanje mašþob þasovno omejeno je treba vrednost iz prejšnjega stavka
spoštovati le v tem þasu;
za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je mejna
vrednost 100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali
veþjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l;
þe v meseþnem povpreþju iz analize 24-urnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je
vrednost TOC v surovi odpadni vodi na vtoku v biološko stopnjo þistilne naprave veþja od
330 mg/l, velja namesto mejne vrednosti za TOC mejna vrednost za uþinek þišþenja
industrijske þistilne naprave, ki ne sme biti manjša od 85%. Uþinek þišþenja se v tem primeru
izraþunava kot povpreþna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev odpadne vode, merjeno s
TOC, na vtoku in iztoku þistilne naprave, upoštevaje zadrževalni þas þistilne naprave;
þe v meseþnem povpreþju iz analize 24-urnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je
vrednost KPK v surovi odpadni vodi na vtoku v biološko stopnjo þistilne naprave veþja od
1.000 mg/l, velja namesto mejne vrednosti za KPK mejna vrednost za uþinek þišþenja
industrijske þistilne naprave, ki ne sme biti manjša od 85%. Uþinek þišþenja se v tem primeru
izraþunava kot povpreþna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev odpadne vode, merjeno s
KPK, na vtoku in iztoku þistilne naprave, upoštevaje zadrževalni þas te naprave;
mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave, in sicer kot vrednost, pri kateri ni negativnega vpliva na
kanalizacijo ali þistilno napravo;
mejna vrednost se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode v vode in javno kanalizacijo.
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PRILOGA 2
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz obstojeþih naprav za
proizvodnjo mašþob za odvajanje neposredno in posredno v vode in javno
kanalizacijo
Parameter odpadne vode

Izražen
kot

Enota

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30

40

6,5 - 9,5

6,5 - 9,5

I. SPLOŠNI PARAMETRI
o

Temperatura

C

pH-vrednost
Neraztopljene snovi

mg/l

40

(g)

Usedljive snovi

ml/l

0,3

20

3

-

II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe

SD

III. ANORGANSKI PARAMETRI
Celotni krom *

Cr

mg/l

0,5 (a)

0,5 (a)

Nikelj *

Ni

mg/l

0,5 (b)

0,5 (b)

Živo srebro *

Hg

mg/l

0,01 (a)

0,01 (a)

Klor – prosti *

Cl2

mg/l

0,2

0,5

Celotni klor *

Cl2

mg/l

0,5

0,5

Amonijev dušik *

N

mg/l

10

(c)

Celotni dušik

N

mg/l

15 (d)

-

Celotni fosfor

P

mg/l

2,0
1,0 (d)

-

Sulfat

SO4

mg/l

(h)

200

Sulfid

S

mg/l

0,1

2

Celotni organski ogljik (TOC)

C

mg/l

50 (e)

-

Kemijska potreba po kisiku (KPK)

O2

mg/l

150 (f)

-

Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)

O2

mg/l

30

-

mg/l

20

100

mg/l

0,5

0,5

IV. ORGANSKI PARAMETRI

Težkohlapne lipofilne snovi (mašþobe,
mineralna olja)
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)

Cl

3
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Oznaka * oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pomenijo naslednje:
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)

(f)

(g)

(h)

za naprave, pri katerih se v proizvodnem procesu uporablja krom ali živo srebro ali njune
spojine;
velja samo za objekte in naprave za proizvodnjo hidrogeniranih masti in margarine. Mejna
vrednost parametra pri katalitiþnem strjevanju mašþob v delnem toku odpadne vode je 2 mg/l.
ýe je katalitiþno strjevanje mašþob þasovno omejeno, je treba vrednost iz prejšnje toþke
upoštevati le v tem þasu;
za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je mejna
vrednost 100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali
veþjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l;
velja za odvajanje odpadne vode na obþutljivih obmoþjih, doloþenih s predpisom, ki ureja
odvajanje odpadne vode iz komunalnih þistilnih naprav;
þe v meseþnem povpreþju iz analize 24-urnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je
vrednost TOC v surovi odpadni vodi na vtoku v biološko stopnjo þistilne naprave veþja od 330
mg/l, velja namesto mejne vrednosti za TOC mejna vrednost za uþinek þišþenja industrijske
þistilne naprave, ki ne sme biti manjša od 85%. Uþinek þišþenja se v tem primeru izraþunava
kot povpreþna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev odpadne vode, merjeno s TOC, na
vtoku in iztoku þistilne naprave, upoštevaje zadrževalni þas þistilne naprave;
þe v meseþnem povpreþju iz analize 24-urnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je
vrednost KPK v surovi odpadni vodi na vtoku v biološko stopnjo þistilne naprave veþja od
1.000 mg/l, velja namesto mejne vrednosti za KPK mejna vrednost za uþinek þišþenja
industrijske þistilne naprave, ki ne sme biti manjša od 85%. Uþinek þišþenja se v tem primeru
izraþunava kot povpreþna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev odpadne vode, merjeno s
KPK, na vtoku in iztoku þistilne naprave, upoštevaje zadrževalni þas þistilne naprave;
mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave, in sicer kot vrednost pri kateri ni negativnega vpliva na kanalizacijo
ali þistilno napravo;
mejna vrednost se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
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Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za obdelavo in
predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter
mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi
in živalske krme

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne
vode iz naprav za obdelavo in predelavo
živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri
proizvodnji hrane za prehrano ljudi
in živalske krme
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta z dne 21. maja
1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS)
(UL L št. 135 z dne 30. 5. 1991, str. 40), zadnjič spremenjeno
z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede odborov,
ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih, za katere se uporablja postopek iz
člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št.
284 z dne 31. 10. 2003, str.1) določa za naprave za obdelavo
in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme (v nadaljnjem
besedilu: naprave za proizvodnjo živil) v zvezi z emisijo snovi
in toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: odpadna voda):
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe za zmanjševanje emisije snovi.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in
rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano
ljudi in živalske krme, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja
predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
vod v vode in javno kanalizacijo. Za vprašanja obratovalnega
monitoringa odpadnih vod pa se uporablja predpis, ki ureja prve
meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za
njegovo izvajanje.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za proizvodnjo živil, v katerih potekajo naslednji procesi:
– proizvodnja mesnih izdelkov z obdelavo in predelavo
mesa,
– konzerviranje mesa in mesnih izdelkov,
– predelava rib, konzerviranje rib in obdelava rib, kakor so
mariniranje in kuhalno mariniranje rib, prekajevanje ali pečenje
rib vseh vrst, vključno z embaliranjem teh jedil,
– obdelava ali predelava mleka in proizvodnja mlečnih
izdelkov,
– obdelava sadja, zelenjave in kmetijskih rastlin, kakor so
pranje, lupljenje in prebiranje,
– proizvodnja in embaliranje trdnih in tekočih sadnih in
zelenjavnih proizvodov (vključno z gobami),
– proizvodnja in embaliranje suhih ali globoko zamrznjenih proizvodov na pretežno sadni ali zelenjavni podlagi (vključno z gobami),
– proizvodnja in embaliranje pripravljene hrane za prehrano ljudi,
– proizvodnja krmil za domače živali, vključno s hranilnimi
dodatki,
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– obdelava živinske krme rastlinskega izvora vključno z
mletjem ali
– proizvodnja krmil za hišne živali.
(2) Naprave za proizvodnjo maščob so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih
tehnikah v industriji hrane, pijače in mleka za namene Direktive
Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju
onesnaževanja okolja, ki je dostopen tudi na spletni strani
Agencije Republike Slovenije za okolje.
(3) Določbe te uredbe se ne uporabljajo pri predelavi,
obdelavi ali pripravi živil, če gre za:
– pripravo in dostavo hrane v gostinstvu,
– proizvodnjo živil, pri kateri se ne uporabljajo živalske ali
rastlinske surovine,
– proizvodnjo rastlinskih ali živalskih surovin v kmetijstvu,
pri lovu in zakolu živali,
– proizvodnjo neživilskih proizvodov, kakor so mila, sveče,
kozmetika, farmacevtski izdelki, proizvodnja želatine ali lepila
iz živalskih kož in kosti,
– proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in masti,
– proizvodnjo pijač ali
– embaliranje živil, razen embaliranja živil na mestu predelave, obdelave in proizvodnje živil iz prejšnjega odstavka.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se ta
uredba ne uporablja za odpadno vodo iz naprav za proizvodnjo
živil, če:
– povprečni dnevni pretok odpadne vode ne presega
15 m3/dan,
– letna količina odpadne vode ne presega 4.000 m3 in
– v odpadni vodi za nobeno od nevarnih snovi iz Priloge
1 in 2, ki sta sestavni del te uredbe, letna količina ne presega
letne količine za nevarne snovi, določene v predpisu, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz naprav v
vode in kanalizacijo.
(5) Odpadna voda iz naprave za proizvodnjo živil iz prejšnjega odstavka se šteje za komunalno odpadno vodo, naprava
za proizvodnjo živil pa izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka,
če se v njej proizvede manj kakor 7,5 t živil ali krmil letno.
(6) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odpadno
vodo iz naprav za pripravo vode, iz hladilnih sistemov in parnih
generatorjev znotraj območja naprave za proizvodnjo živil in
za komunalno odpadno vodo, nastale na območju naprave za
proizvodnjo živil.
3. člen
(mejne vrednosti)
(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav
za proizvodnjo živil, ki se odvajajo neposredno in posredno
v vode ali javno kanalizacijo, so določene v preglednici 1 iz
Priloge 1 te uredbe.
(2) Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali
skupno čistilno napravo, se za odpadno vodo iz naprave za
proizvodnjo živil, ki se odvaja v javno kanalizacijo, uporabljajo
mejne vrednosti, ki so v prilogah te uredbe določene za neposredno in posredno odvajanje v vode.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda)
Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave za
proizvodnjo živil z namenom, da so izpolnjene zahteve v zvezi
z mejnimi vrednostmi iz te uredbe, so:
1. zmanjšanje porabe vode z uporabo čistilnih postopkov
varčnih z vodo, kakor je visokotlačno pranje, z večkratno uporabo čistilnih vod, z zaprtim krogotokom pralno-dezinfekcijskih
sredstev za pranje in s prednostno uporabo suhega čiščenja
surovin,
2. uporaba odtajevalnih avtomatov pri predelovanju globoko zamrznjenih surovin,
3. preprečevanje izpuščanja trdnih in neraztopljenih odpadkov v odpadno vodo z uporabo filtrirnih naprav ali naprav
za flotacijo za zadrževanje neraztopljenih snovi,
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4. zadrževanje drobcev sira in sirotke znotraj območja
naprave tako, da se prepreči odvajanje drobcev sira in sirotke
v kanalizacijo in neposredno v vode,
5. prednostna uporaba suhega ali parnega lupljenja kmetijskih rastlin brez uporabe luga in prednostna uporaba parnega
blanširanja ali blanširanja z vročim zrakom,
6. preprečevanje izgub proizvoda ali poparka z uporabo
polnilnih strojev z vakuumskim pakiranjem,
7. uporaba čistil in dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo
čim manj adsorbljivih organskih halogenov (AOX),
8. zamenjava dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo klor
z vodikovim peroksidom in perocetno kislino, če je to tehnično
izvedljivo in nima nezaželenih učinkov v proizvodnji,
9. enakomerno odvajanje surove odpadne vode na čistilno napravo, kakor je časovno zamaknjeno praznjenje kuhalnih
kotlov in drugih večjih posod,
10. fizikalno-kemijsko in biološko čiščenje odpadne vode
z odstranjevanjem ogljika, nitrifikacijo ter odstranjevanjem dušika in fosforja pri neposrednem odvajanju v vodo,
11. fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo in
12. recikliranje ali odstranjevanje odpadkov, ki nastajajo
v posameznih fazah proizvodnje in drugih trdnih ali tekočih
ostankov iz obdelave odpadne vode.
5. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo živil, ki je
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ne izvaja ukrepov iz prvega odstavka 4. člena te uredbe ali če ne
prilagodi obratovanja obstoječe naprave za proizvodnjo živil v
zvezi z mejnimi vrednostmi emisij snovi zahtevam iz 7. člena
te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo živil.
7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav)
(1) Upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo živil
mora prilagoditi obratovanje obstoječe naprave v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije snovi iz Priloge 1 te uredbe najpozneje
do 31. decembra 2012.
(2) Do prilagoditve obstoječih naprav za proizvodnjo živil
v skladu s prejšnjim odstavkom se za obstoječe naprave uporabljajo mejne vrednosti, ki so določene v Prilogi 2.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena mora upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo živil
prilagoditi obratovanje obstoječe naprave določbam 3. člena
te uredbe, če se zaradi posegov v takšno napravo poveča
njena proizvodna zmogljivost za več kakor 25 odstotkov od
uveljavitve te uredbe.
(4) Proizvodna zmogljivost obstoječe naprave iz prejšnjega odstavka je največja zmogljivost naprave za proizvodnjo
živil, ki jo opredeli proizvajalec naprave in zapiše v tehnično
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dokumentacijo, namenjeno uporabnikom naprave in se izraža
v količini živil, ki nastanejo ali se obdelajo v 24 urah obratovanja
naprave ali v 1 uri, če naprava ne more obratovati neprekinjeno
24 ur.
8. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 3. člena te
uredbe se za odpadno vodo iz obstoječe naprave za proizvodnjo živil, odvedeno v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s
komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo do roka iz operativnega
programa na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do
katerega se morajo odpadne vode iz te javne kanalizacije odvajati v vode očiščene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi
pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(2) Če obstoječa naprava za proizvodnjo živil ni priključena na javno kanalizacijo, se določbe prejšnjega odstavka
uporabljajo do 31. decembra 2008 tudi za odpadno vodo, ki se
iz te naprave odvaja neposredno v vode, če je iz dokumentacije, priložene k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja,
razvidno, da so za priključitev naprave na javno kanalizacijo
izpolnjeni vsi pogoji upravljavca javne kanalizacije.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za predelavo mleka in proizvodnjo mlečnih
izdelkov (Uradni list RS, št. 10/99, 109/01 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov za proizvodnjo, predelavo in konzerviranje mesa ter
proizvodnjo mesnih izdelkov (Uradni list RS, št. 10/99, 110/01
in 41/04 – ZVO-1),
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za predelavo sadja in zelenjave ter proizvodnjo hrane in globoko zamrznjene zelenjave (Uradni list RS, št.
07/00, 110/01 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za predelavo krompirja (Uradni list RS, št.
07/00, 109/01 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz
objektov in naprav za proizvodnjo krmil rastlinskega izvora
(Uradni list RS, št. 11/01, 110/01 in 41/04 – ZVO-1) in
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za proizvodnjo ribjih izdelkov (Uradni list RS,
št. 07/00, 109/01 in 41/04 – ZVO-1).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-44/2007/6
Ljubljana, dne 18. aprila 2007
EVA 2007-2511-0057
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
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PRILOGA 1
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
živil za odvajanje neposredno in posredno v vode in javno kanalizacijo
Parameter odpadne vode

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III: ANORGANSKI PARAMETRI
Klor – prosti * (b)
Celotni klor *
Amonijev dušik *
Celotni dušik
Celotni fosfor
Sulfat
Sulfid (e)
Sulfit (f)
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Celotni organski ogljik (TOC)
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5 ) (g)
Težkohlapne lipofilne snovi (mašþobe,
mineralna olja)
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)

Izražen
kot

Enota

o

C

mg/l
ml/l
SD

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 - 9,5
35
0,3

40
6,5 - 9,5
(a)
20

2

-

Cl2
Cl2
N
N
P
SO4
S
SO3

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,05
0,4
5
10
1,0
(d)
0,1
1

0,2
0,4
(c)
200
1
20

C
O2
O2

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

30
125
25
10

50

Cl

mg/l

0,1

0,5

Oznaka * oznaþuje nevarno snov, i, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a)

(b)

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave, in sicer kot vrednost, pri kateri ni negativnega vpliva na
kanalizacijo ali þistilno napravo;
uporablja se za odvajanje odpadne vode iz naprav za obdelavo sadja, zelenjave in kmetijskih
rastlin, za proizvodnjo in embaliranje trdnih in tekoþih sadnih in zelenjavnih proizvodov,
proizvodnjo in embaliranje suhih ali globoko zamrznjenih proizvodov na pretežno sadni ali
zelenjavni podlagi in za proizvodnjo in embaliranje pripravljene hrane za prehrano ljudi;
za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je mejna
vrednost 100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali
veþjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l;
mejna vrednost se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;
uporablja se za odvajanje odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kisle zelenjave;
uporablja se za odvajanje odpadne vode iz naprav za obdelavo kmetijskih rastlin, kakor so
pranje, lupljenje in prebiranje;
meritev parametra BPK5 je treba izvajati z inhibicijo nitrifikacije.

Priloga
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PRILOGA 2
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz obstojeþih naprav za
proizvodnjo živil za odvajanje neposredno in posredno v vode in javno kanalizacijo
Parameter odpadne vode

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Klor – prosti * (b)
Celotni klor *
Amonijev dušik *
Celotni dušik
Celotni fosfor
Sulfat
Sulfid (e)
Sulfit (f)
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Celotni organski ogljik (TOC)
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5 )
(g)
Težkohlapne lipofilne snovi (mašþobe,
mineralna olja)
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)

Izražen
kot

Enota

o

C

mg/l
ml/l
SD

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 - 9,5
40
0,3

40
6,5 - 9,5
(a)
20

2

0,2
0,4
(c)
200
1
20

Cl2
Cl2
N
N
P

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

SO4
S
SO3

mg/l
mg/l
mg/l

0,05
0,4
5
15 (d)
2,0
1,0 (d)
(h)
0,1
1

C
O2
O2

mg/l
mg/l
mg/l

40
130
30

-

mg/l

20

150

mg/l

0,5

0,5

Cl

Oznaka * oznaþuje nevarno snovi, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a)

(b)

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave, in sicer kot vrednost, pri kateri ni negativnega vpliva na
kanalizacijo ali þistilno napravo;
uporablja se za odvajanje odpadne vode iz naprav za obdelavo sadja, zelenjave in kmetijskih
rastlin, za proizvodnjo in embaliranje trdnih in tekoþih sadnih in zelenjavnih proizvodov,
proizvodnjo in embaliranje suhih ali globoko zamrznjenih proizvodov na veþinoma sadni ali
zelenjavni podlagi in za proizvodnjo in embaliranje pripravljene hrane za prehrano ljudi;
za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je mejna
vrednost 100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali
veþjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l;
uporablja se za odvajanje odpadne vode na obþutljivih obmoþjih, kakor so doloþena v
predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih þistilnih naprav;
uporablja se za odvajanje odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kisle zelenjave;
uporablja se za odvajanje odpadne vode iz naprav za obdelavo kmetijskih rastlin, kakor so
pranje, lupljenje in prebiranje;
meritev parametra BPK5 je treba izvajati z inhibicijo nitrifikacije;
mejna vrednost se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
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Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil
živalskega izvora in predelovalnih obratov
živalskih stranskih proizvodov

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne
vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega
izvora in predelovalnih obratov živalskih
stranskih proizvodov
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta z dne 21. maja
1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS)
(UL L št. 135 z dne 30. 5. 1991, str. 40), zadnjič spremenjeno
z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede odborov,
ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih, za katere se uporablja postopek iz
člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št.
284 z dne 31. 10. 2003, str. 1) določa za obrate za proizvodnjo
živil živalskega izvora in predelovalne obrate živalskih stranskih proizvodov v zvezi z emisijo snovi in toplote pri odvajanju
industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna
voda):
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe za zmanjševanje emisije snovi.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora
in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov, ki niso
urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Za vprašanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod
pa se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni
monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za obrate za:
– proizvodnjo živil živalskega izvora, ki je v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004,
str. 1) in Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za
živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str.
55) obrat, v katerem se obdelujejo proizvodi živalskega izvora
(v nadaljnjem besedilu: obrat za proizvodnjo živil živalskega
izvora), in
– predelavo živalskih stranskih proizvodov, ki je tehnološka enota, v kateri poteka eden ali več tehnoloških procesov in
na istem kraju drugi z njimi neposredno tehnološko povezani
procesi predelave živalskih stranskih proizvodov in za katero
je odobreno obratovanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o
določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode,
ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne 10. 10.
2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES)
št. 2007/2006 z dne 22. decembra 2006 o izvajanju Uredbe
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(ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z
uvozom in tranzitom nekaterih vmesnih proizvodov, pridobljenih iz snovi kategorije 3 in namenjenih za tehnično uporabo
v medicinskih pripomočkih, in vitro diagnostičnih medicinskih
pripomočkih in laboratorijskih reagentih, ter o spremembi te
uredbe (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 98; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1774/2002/ES) (v nadaljnjem besedilu: predelovalni obrat).
(2) Obrat za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalni obrat sta podrobneje opisana v Referenčnem dokumentu
o najboljših razpoložljivih tehnikah klavnic in industrije živalskih
stranskih proizvodov 2005/C 107/05 z dne 15. aprila 2005 za
namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju
in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL C št. 107 z dne
3. 5. 2005, str. 12), ki je dostopen tudi na spletni strani Agencije
Republike Slovenije za okolje.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se ta
uredba ne uporablja za odpadno vodo iz obratov za proizvodnjo
živil živalskega izvora, če:
– povprečni dnevni pretok odpadne vode ne presega
15 m3/dan,
– letna količina odpadne vode ne presega 4.000 m3 in
– v odpadni vodi za nobeno od nevarnih snovi iz Prilog
1 in 2, ki sta sestavni del te uredbe, letna količina ne presega
količin, določenih v predpisu, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod iz naprav v vode in kanalizacijo.
(4) Odpadna voda iz obrata za proizvodnjo živil živalskega izvora iz prejšnjega odstavka se šteje za komunalno
odpadno vodo, obrat za proizvodnjo živil živalskega izvora pa
izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, če se v njem zakolje
manj kakor:
– 20 glav govedi ali kopitarjev na teden ali
– 70 telet ali žrebet na teden ali
– 80 prašičev, ovac ali koz na teden ali
– 350 kozličkov, jagnjet ali odojkov na teden ali
– 1.500 kuncev ali perutnine vseh kategorij na teden.
(5) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odpadno vodo
iz naprav za pripravo vode, iz hladilnih sistemov in parnih generatorjev znotraj območja obrata za proizvodnjo živil živalskega
izvora ali predelovalnega obrata in za komunalno odpadno
vodo, ki nastaja na območju obrata za proizvodnjo živil živalskega izvora ali na območju predelovalnega obrata.
3. člen
(mejne vrednosti)
(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz obrata
za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnega obrata
za odvajanje neposredno in posredno v vode in v javno kanalizacijo so določene v preglednici 1 iz Priloge 1 te uredbe.
(2) Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali
skupno čistilno napravo, se za odpadno vodo iz obrata za
proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnega obrata, ki
se odvaja v javno kanalizacijo, uporabljajo mejne vrednosti, ki
so v Prilogah te uredbe določene za neposredno in posredno
odvajanje v vode.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda)
(1) Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec obrata
za proizvodnjo živil živalskega izvora, oziroma upravljavec
predelovalnega obrata z namenom, da so izpolnjene zahteve
v zvezi z mejnimi vrednostmi iz te uredbe, so:
1. zmanjšanje porabe sveže vode za čiščenje z uporabo čistilnih postopkov varčnih z vodo, kakor so visokotlačno
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pranje, uporaba separacijskih ukrepov v krogotokih ali uvedba
zaprtega sistema pranja opreme, tam kjer je to tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno;
2. zapiranje krogotokov hladilne vode in ponovna uporaba zgolj toplotno obremenjene hladilne vode v proizvodnem
procesu;
3. zapiranje krogotokov za transportno vodo, če ni mogoče uporabljati suhega transporta;
4. zaščita odtokov iz naprave z mrežicami ali loputami za
preprečevanje prehajanja trdnih delcev v odpadno vodo;
5. uporaba kemikalij, ki vsebujejo kar najmanj aktivnega
klora, pri čiščenju in dezinfekciji;
6. zamenjava dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo aktivni
klor s sredstvi, ki so manj nevarna za vodno okolje, kot je na
primer perocetna kislina, če tehnologija in zahteve po higieni
to dopuščajo;
7. izvajanje ukrepov preprečevanja zastajanja industrijske
odpadne vode v kanalizacijskih ceveh naprave;
8. uporaba sit za zadrževanje trdnih delcev pred vstopom
v kanalizacijske cevi naprave;
9. odstranjevanje maščob iz odpadne vode z uporabo
lovilcev maščob;
10. preprečevanje izpuščanja trdnih in neraztopljenih odpadkov s filtrirnimi napravami ali napravami za flotacijo v primeru neposrednega odvajanja odpadne vode v vode;
11. enakomerno odvajanje odpadne vode na čistilno napravo s časovno zamaknjenim praznjenjem kuhalnih kotlov in
drugih večjih posod;
12. fizikalno-kemijsko in biološko čiščenje odpadne vode
z odstranjevanjem ogljika, nitrifikacijo in odstranjevanjem dušika in fosforja pri neposrednem odvajanju v vodo;
13. fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo;
14. namestitev rezervoarjev za skladiščenje stranskih živalskih proizvodov, kot so kri ali živalska mast, na betonsko površino in nameščanje opreme za preprečevanje prepolnitve ter
lovilne sklede s prostornino, ki je enaka najmanj 110 odstotkov
prostornine največjega rezervoarja, ki je z njo povezan;
15. izvajanje ukrepov za zmanjšanje časa skladiščenja
stranskih živalskih proizvodov na kraju nastanka, njihovo shranjevanje v zaprtih posodah pri temperaturah do največ 10 °C za
kri in največ 5 °C za trdne odpadke, če je tehnološko izvedljivo
in ekonomsko upravičeno.
(2) Dodatni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec obrata
za proizvodnjo živil živalskega izvora, so:
1. vozila za dovoz živali je treba najprej mehansko očistiti
in šele nato oprati z uporabo visokotlačnih postopkov;
2. uporaba tehnik za optimalno izkrvavitev živali in čim
večje zajetje krvi;
3. odpadke iz tal klavniških prostorov je potrebno najprej
odstraniti z uporabo suhih metod, ter šele nato uporabiti tehnike
čiščenja iz prvega odstavka tega člena.
(3) Dodatni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec obrata
za proizvodnjo živil živalskega izvora iz velikih živali, so:
1. prenehanje hranjenja živali 12 ur pred klanjem, ter
zmanjšanje zadrževalnega časa živali v začasnem hlevu;
2. dovod pitne vode v začasni hlev glede na potrebe
živali;
3. začasne hleve za živali je treba najprej mehansko
očistiti in šele nato oprati z uporabo tehnik čiščenja iz prvega
odstavka tega člena;
4. uporaba tehnik pranja prašičev s sploščenimi brizgalnimi šobami in časovno omejenim delovanjem;
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5. uporaba tehnik sterilizacije žag za razpolovitev z avtomatsko upravljanimi sterilizatorji na vročo vodo;
6. uporaba tunela z vodno prho oziroma meglo, ali uporaba hitro ohlajevalnega tunela za hlajenje obdelovancev.
(4) Dodatni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec predelovalnega obrata z namenom čim manjšega onesnaževanja
okolja in porabe vode, so:
1. skrajšanje časa med nastankom in obdelavo živalskih stranskih proizvodov z uporabo neprekinjenih postopkov
obdelave. Predelovalni obrati, ki zaradi tehnologije obdelave
stranskih proizvodov uporabljajo začasna skladišča morajo
zagotoviti skladiščenje pri temperaturah do največ 10 °C;
2. toplotna dezinfekcija odpadne vode nečistega dela
predelave iz prejšnje točke, če zapiranje krogotoka odpadne
vode ni možno;
3. najmanjša možna uporaba kemikalij, ki izločajo ali vsebujejo halogene, pri postopku dezodoriranja;
4. prednostna uporaba suhih tehnik za čiščenje vonjav
pred tehnikami, ki uporabljajo za čiščenje vodo, kot je uporaba
biofiltrov.
5. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec obrata za proizvodnjo živil živalskega
izvora ali upravljavec predelovalnega obrata, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ne izvaja ukrepov iz
4. člena te uredbe, ali če ne prilagodi obratovanja obstoječega
obrata za proizvodnjo živil živalskega izvora ali obstoječega
predelovalnega obrata v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij
snovi zahtevam iz 7. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca obrata za proizvodnjo živil živalskega izvora ali odgovorna
oseba upravljavca predelovalnega obrata.
7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav)
(1) Upravljavec obrata za proizvodnjo živil živalskega izvora ali upravljavec predelovalnega obrata mora prilagoditi
obratovanje obstoječega obrata za proizvodnjo živil živalskega
izvora ali obstoječega predelovalnega obrata v zvezi z mejnimi
vrednostmi emisije snovi iz Priloge 1 te uredbe najpozneje do
31. decembra 2012.
(2) Do prilagoditve obstoječega obrata za proizvodnjo živil
živalskega izvora ali obstoječega predelovalnega obrata v skladu s prejšnjim odstavkom se za obstoječi obrat za proizvodnjo
živil živalskega izvora ali obstoječi predelovalni obrat uporabljajo mejne vrednosti, ki so določene v Prilogi 2 te uredbe.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena mora upravljavec obstoječega obrata za proizvodnjo živil
živalskega izvora ali upravljavec obstoječega predelovalnega
obrata prilagoditi obratovanje obstoječega obrata določbam
3. člena te uredbe, če se zaradi posegov v takšen obrat poveča
njegova proizvodna zmogljivost za več kakor 25 odstotkov po
uveljavitvi te uredbe.
(4) Proizvodna zmogljivost obstoječega obrata za proizvodnjo živil živalskega izvora ali predelovalnega obrata iz prej-
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šnjega odstavka je največja zmogljivost obrata, ki jo opredeli
proizvajalec takšnega obrata in zapiše v tehnično dokumentacijo, namenjeno uporabnikom takšnega obrata, in se izraža
v količini živil živalskega izvora ali količini živalskih stranskih
proizvodov, ki nastanejo ali se predelajo v 24 urah obratovanja
obrata ali v 1 uri, če obrat ne more obratovati neprekinjeno
24 ur.
8. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 3. člena te
uredbe se za odpadno vodo iz obstoječega obrata za proizvodnjo živil živalskega izvora ali obstoječega predelovalnega
obrata, odvedeno v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo mejne vrednosti
za odvajanje v javno kanalizacijo do roka iz operativnega
programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do katerega
se morajo odpadne vode iz te javne kanalizacije odvajati v
vode očiščene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(2) Če obstoječi obrat za proizvodnjo živil živalskega izvora ali obstoječi predelovalni obrat ni priključen na javno
kanalizacijo, se določbe prejšnjega odstavka uporabljajo do
31. decembra 2008 tudi za odpadno vodo, ki se iz tega obrata
odvaja neposredno v vode, če je iz dokumentacije, priložene
k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, razvidno, da so
za priključitev obrata na javno kanalizacijo izpolnjeni vsi pogoji
upravljavca javne kanalizacije.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz kafilerij (Uradni list
RS, št. 10/99 in 41/04 – ZVO-1).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-45/2007/8
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA 2007-2511-0053
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz obrata za proizvodnjo živil živalskega
izvora in iz predelovalnega obrata za odvajanje neposredno in posredno v vode in javno kanalizacijo
Parameter odpadne vode

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe (a)
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Celotni klor *
Amonijev dušik *
Celotni dušik
Celotni fosfor
Sulfid (a), (d)
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Celotni organski ogljik (TOC)
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Težkohlapne lipofilne snovi (mašþobe,
mineralna olja)
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)

Izražen
kot

Enota

o

C

mg/l
ml/l
SD

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 - 9,5
60
0,5

40
6,5 - 9,5
(h)
10

3

-

Cl2
N
N
P
S

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,2
10
15
2,0
0,1

0,2
(b)
1

C
O2

mg/l
kg/t
mg/l
mg/l
mg/l

50 (a), (e)
8 (a), (g)
125 (f)
30
15

100

mg/l

0,1

0,5

O2

Cl

* oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a) se uporablja za predelovalni obrat;
(b) za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost
100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali veþjo od 2.000 PE, je
mejna vrednost 200 mg/l;
(d) mejna vrednost se uporablja, þe odpadna voda izvira izkljuþno ali pretežno iz predelave perja;
(e) þe v meseþnem povpreþju iz analize 24-urnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je vrednost TOC v surovi
odpadni vodi na vtoku v biološko stopnjo þistilne naprave veþja od 330 mg/l, velja namesto mejne vrednosti
za TOC mejna vrednost za uþinek þišþenja industrijske þistilne naprave, ki ne sme biti manjša od 85%.
Uþinek þišþenja se v tem primeru izraþunava kot povpreþna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev
odpadne vode, merjeno s TOC, na vtoku in iztoku þistilne naprave, ob upoštevanju zadrževalnega þasa
þistilne naprave;
(f) þe v meseþnem povpreþju iz analize 24-urnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je vrednost KPK v surovi
odpadni vodi na vtoku v biološko stopnjo þistilne naprave veþja od 1.000 mg/l, velja namesto mejne vrednosti
za KPK mejna vrednost za uþinek þišþenja industrijske þistilne naprave, ki ne sme biti manjša od 85%.
Uþinek þišþenja se v tem primeru izraþunava kot povpreþna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev
odpadne vode, merjeno s KPK, na vtoku in iztoku þistilne naprave, ob upoštevanju zadrževalnega þasa
þistilne naprave;
(g) mejna vrednost se izraža kot povpreþna letna vrednost koliþine parametra na enoto mase predelanih
živalskih stranskih proizvodov;
(h) mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi se doloþi v okoljevarstvenem
dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne ali skupne þistilne naprave, in sicer
kot vrednost pri kateri ni negativnega vpliva na kanalizacijo ali þistilno napravo.
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PRILOGA 2
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz obstojeþega obrata za proizvodnjo živil
živalskega izvora in obstojeþega predelovalnega obrata za odvajanje neposredno in posredno v vode
in javno kanalizacijo
Parameter odpadne vode

Izražen
kot

Enota

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 - 9,5
80
0,5

40
6,5 - 9,5
(g)
10

3

0,5
(b)

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe (a)
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Celotni klor *
Amonijev dušik *

Cl2
N

mg/l
mg/l

Celotni dušik
Celotni fosfor

N
P

mg/l
mg/l

Sulfid (a), (d)
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Celotni organski ogljik (TOC)
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Težkohlapne lipofilne snovi (mašþobe,
mineralna olja)
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)

S

mg/l

0,5
10
50 (a)
15 (c)
2,0
1,0 (c)
0,1

C
O2
O2

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

50 (a), (e)
150 (f)
30
20

150

Cl

mg/l

0,1

0,5

o

C

mg/l
ml/l
SD

1

* oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a) se uporablja za predelovalni obrat;
(b) za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost
100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali veþjo od 2.000 PE, je
mejna vrednost 200 mg/l;
(c) velja za odvajanje odpadne vode na obþutljivih obmoþjih, doloþenimi s predpisom, ki ureja odvajanje
odpadne vode iz komunalnih þistilnih naprav;
(d) mejna vrednost se uporablja, kadar odpadna voda izvira izkljuþno ali pretežno iz predelave perja;
(e) þe v meseþnem povpreþju iz analize 24-urnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je vrednost TOC v surovi
odpadni vodi na vtoku v biološko stopnjo þistilne naprave veþja od 330 mg/l, se uporablja namesto mejne
vrednosti za TOC mejna vrednost za uþinek þišþenja industrijske þistilne naprave, ki ne sme biti manjša od
85%. Uþinek þišþenja se v tem primeru izraþunava kot povpreþna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev
odpadne vode, merjeno s TOC, na vtoku in iztoku þistilne naprave, ob upoštevanju zadrževalnega þasa
þistilne naprave;
(f) þe v meseþnem povpreþju iz analize 24-urnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je vrednost KPK v surovi
odpadni vodi na vtoku v biološko stopnjo þistilne naprave veþja od 1.000 mg/l, velja namesto mejne vrednosti
za KPK mejna vrednost za uþinek þišþenja industrijske þistilne naprave, ki ne sme biti manjša od 85%.
Uþinek þišþenja se v tem primeru izraþunava kot povpreþna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev
odpadne vode, merjeno s KPK, na vtoku in iztoku þistilne naprave, ob upoštevanju zadrževalnega þasa
þistilne naprave;
(g) mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi se doloþi v okoljevarstvenem
dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne ali skupne þistilne naprave, in sicer
kot vrednost pri kateri ni negativnega vpliva na kanalizacijo ali þistilno napravo.
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Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo usnja
in krzna

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne
vode iz naprav za proizvodnjo usnja in krzna
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta
in Sveta 2006/11/ES z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju
pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti
(UL L št. 64 z dne 4. 3. 2006, str. 52) določa za naprave za
proizvodnjo usnja in krzna (v nadaljnjem besedilu: naprave
za proizvodnjo usnja) v zvezi z emisijo snovi in toplote pri
odvajanju industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu:
odpadna voda):
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe za zmanjševanje emisije snovi.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
vod v vode in javno kanalizacijo. Za vprašanja obratovalnega
monitoringa odpadnih vod pa se uporablja predpis, ki ureja prve
meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za
njegovo izvajanje.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo usnja, v katerih se izvajajo
naslednji procesi:
– proizvodnja usnja in krzna iz surovih kož,
– predelava različnih vrst surovih kož v polizdelek, ki
nastane s kromovim strojenjem,
– predelava surovih kož v barvani ali nebarvani polizdelek, ki nastane po mokrih dodelavnih operacijah in sušenju,
– izdelava usnja in krzna iz polizdelka in
– predelava usnjarskih odpadkov.
(2) Naprave za proizvodnjo usnja iz prejšnjega odstavka
so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših
razpoložljivih tehnikah v usnjarski industriji 2003/C 40/07 z dne
11. februarja 2003 za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja
(UL C št. 40 z dne 19. 2. 2003, str. 11), ki je dostopen tudi na
spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.
(3) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odpadno
vodo, ki nastaja pri zbiranju in konzerviranju surovih kož ali pri
predelavi usnja v usnjene izdelke.
(4) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odpadno
vodo iz naprav za pripravo vode, iz hladilnih sistemov in parnih
generatorjev na območju naprave za proizvodnjo usnja ter za
komunalno odpadno vodo, ki nastaja na območju naprave za
proizvodnjo usnja.
3. člen
(mejne vrednosti)
(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav
za proizvodnjo usnja, ki se odvaja neposredno in posredno v
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vode ali v javno kanalizacijo, so določene v preglednici 1 iz
Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali
skupno čistilno napravo, se za odpadno vodo iz naprave za
proizvodnjo usnja, ki se odvaja v javno kanalizacijo, uporabljajo
mejne vrednosti, ki so v prilogah te uredbe določene za neposredno in posredno odvajanje v vode.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda)
Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave
za proizvodnjo usnja z namenom, da so izpolnjene zahteve v
zvezi z mejnimi vrednostmi iz te uredbe, so:
– natančno usklajevanje pretoka sveže vode s potrebami
procesa v napravah za proizvodnjo usnja,
– šaržno spiranje namesto spiranja s tekočo vodo,
– opustitev ali zamenjava pomožnih sredstev, ki vsebujejo pentaklorfenol in njegove derivate, adsorbljive organske
halogene, tenzide na podlagi alkilarilsulfonatov in amonijeve
spojine,
– zamenjava tehnologije luženja s hidrolizo dlak s tehnologijo luženja z ohranjanjem dlak,
– uporaba tehnologije kromovega strojenja z velikim izkoristkom strojil ali ponovno uporabo kromovih strojilnih kopeli,
– mehansko in po potrebi tudi kemično predčiščenje skupnih ali delnih tokov odpadne vode in
– ponovna uporaba delno očiščene odpadne vode za
manj zahtevne postopke v tehnologiji.
5. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo usnja, ki je
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ne izvaja
ukrepov iz 4. člena te uredbe ali če ne prilagodi obratovanja
obstoječe naprave za proizvodnjo usnja v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije snovi zahtevam iz 7. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo usnja.
7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav)
(1) Upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo usnja
mora prilagoditi njeno obratovanje v zvezi z mejnimi vrednostmi
emisije snovi iz Priloge 1 te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.
(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za proizvodnjo
usnja v skladu s prejšnjim odstavkom se zanjo uporabljajo
mejne vrednosti, določene v Prilogi 2, ki je sestavni del te
uredbe.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena mora upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo usnja
prilagoditi njeno obratovanja določbam 3. člena te uredbe, če
se zaradi posegov v takšno napravo poveča njena proizvodna zmogljivost za več kakor 25 odstotkov od uveljavitve te
uredbe.
(4) Proizvodna zmogljivost obstoječe naprave iz prejšnjega odstavka je njena največja zmogljivost, ki jo opredeli
proizvajalec naprave za proizvodnjo usnja in zapiše v tehnično
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dokumentacijo, namenjeno uporabnikom takšne naprave ter
se izraža v količini usnja, ki nastane oziroma se obdela v 24
urah obratovanja naprave ali v eni uri, če naprava ne more
obratovati neprekinjeno 24 ur.
8. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 3. člena te
uredbe se za odpadno vodo iz obstoječe naprave za proizvodnjo usnja, odvedeno v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s
komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo do roka iz operativnega
programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do katerega se
mora odpadna voda iz te javne kanalizacije odvajati v vode očiščene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(2) Če obstoječa naprava za proizvodnjo usnja ni priključena na javno kanalizacijo, se določbe prejšnjega odstavka
uporabljajo do 31. decembra 2008 tudi za odpadno vodo, ki se
iz te naprave odvaja neposredno v vode, če je iz dokumentacije, priložene k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja,
razvidno, da so za priključitev naprave na javno kanalizacijo
izpolnjeni vsi pogoji upravljavca javne kanalizacije.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav
za predelavo usnja in krzna (Uradni list RS, št. 35/96 in 41/04
– ZVO-1).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-38/2007/6
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA 2007-2511-0061
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
usnja za odvajanje neposredno in posredno v vode in javno kanalizacijo
Parameter odpadne vode

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Aluminij *
Celotni krom *
Krom – šestvalentni *
Amonijev dušik *
Celotni fosfor
Sulfat
Sulfid
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Težkohlapne lipofilne snovi
(mašþobe, mineralna olja …)

Izražen
kot

Enota

o

C

mg/l
ml/l

Odvajanje
neposredno in
posredno v
vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 - 9,5
40
0,5

40
6,5 - 9,5
(a)
10

4

-

3,0
1,0
0,5 (c)
0,1
poleti: 10
pozimi:15
(d)
1,0
(f)
2,0
1,0 (c)

(b)
1,0
0,5 (c)
0,1
(e)

200
30
10

50

SD
Al
Cr

mg/l
mg/l

Cr
N

mg/l
mg/l

P
SO4
S

mg/l
mg/l
mg/l

O2
O2

mg/l
mg/l
mg/l

500
2,0
1,0 (c)

* oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave, in sicer kot vrednost, pri kateri ni škodljivega vpliva na kanalizacijo
ali þistilno napravo;
mejna vrednost parametra je doloþena posredno z mejno vrednostjo za usedljive snovi;
mejna vrednost koncentracije celotnega kroma oziroma sulfidov se uporablja za naprave za
proizvodnjo usnja, pri katerih se tok odpadne vode, onesnažene s sulfidi, in tok odpadne vode,
onesnažene s kromom, þisti v isti þistilni napravi odpadne vode;
poletni þas od 1. 5. do 31. 10. in zimski þas od 1. 11. do 30. 4.;
za odpadne vode, ki odtekajo na þistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je
mejna vrednost 100 mg/l. Za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo,
enako ali veþje od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l,
mejna vrednost se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
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PRILOGA 2
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz obstojeþih naprav za
proizvodnjo usnja za odvajanje neposredno in posredno v vode in javno kanalizacijo
Parameter odpadne vode

Izražen
kot

Enota

Odvajanje
neposredno in
posredno v
vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30

40

6,5 - 9,5

6,5 - 9,5

I. SPLOŠNI PARAMETRI
o

Temperatura

C

pH-vrednost
Neraztopljene snovi

mg/l

80

(a)

Usedljive snovi

ml/l

0,5

10

4

-

II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe

SD

III. ANORGANSKI PARAMETRI
Aluminij *

Al

mg/l

3,0

(b)

Celotni krom *

Cr

mg/l

1,0

4,0 (c)

Krom – šestvalentni *

Cr

mg/l

0,1

0,1

Amonijev dušik *

N

mg/l

poleti: 15
pozimi: 30
(d)

(e)

Celotni fosfor

P

mg/l

2,0

-

Sulfat

SO4

mg/l

(f)

500

Sulfid

S

mg/l

2,0

2,0

Kemijska potreba po kisiku (KPK)

O2

mg/l

300 (g)

-

Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)

O2

mg/l

30 (h)

-

mg/l

20

100

IV. ORGANSKI PARAMETRI

Težkohlapne lipofilne snovi
(mašþobe, mineralna olja …)

2
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* oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a)

(b)
(c)

(d)
(e)
(f)
(g)

(h)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave, in sicer kot vrednost, pri kateri ni škodljivega vpliva na kanalizacijo
ali þistilno napravo;
mejna vrednost parametra je doloþena posredno z mejno vrednostjo za usedljive snovi;
mejna vrednost koncentracije celotnega kroma pri odvajanju odpadne vode v javno
kanalizacijo se doloþi v okoljevarstvenem dovoljenju kot vrednost, pri kateri vsebnost
celotnega kroma v blatu skupne ali komunalne þistilne naprave ne presega predpisane mejne
vrednosti za blato, ki se uporablja v kmetijstvu, pri þemer pa mejna vrednost koncentracije
celotnega kroma pri odvajanju v javno kanalizacijo ne sme presegati 4 mg/l. To mejno
vrednost koncentracije celotnega kroma pri odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo
predlaga v svojem mnenju upravljavec komunalne ali skupne þistilne naprave;
poletni þas od 1. maja do 31. oktobra in zimski þas od 1. novembra do 30. aprila;
za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je mejna
vrednost 100 mg/l. Za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali
veþje od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l;
mejna vrednost se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;
þe v meseþnem povpreþju iz analize 24-urnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je
vrednost KPK v surovi odpadni vodi na iztoku mehanske stopnje þišþenja veþja od 1.500 mg/l,
se uporablja namesto mejne vrednosti za KPK mejna vrednost za uþinek þišþenja industrijske
þistilne naprave, ki ne sme biti manjši od 80 %. Uþinek þišþenja se v tem primeru izraþunava
kot povpreþna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev odpadne vode, merjeno s KPK, na
vtoku in iztoku þistilne naprave;
þe v meseþnem povpreþju iz analize 24-urnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je
vrednost BPK5 v surovi odpadni vodi na iztoku mehanske stopnje þišþenja veþja od 300 mg/l,
se uporablja namesto mejne vrednosti za BPK5 mejna vrednost za uþinek þišþenja industrijske
þistilne naprave, ki ne sme biti manjši od 90 %. Uþinek þišþenja se v tem primeru izraþunava
kot povpreþna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev odpadne vode, merjeno z BPK5, na
vtoku in iztoku þistilne naprave.
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Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla
in steklenih izdelkov

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne
vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih
izdelkov

Uradni list Republike Slovenije
(4) Odpadna voda iz naprave za proizvodnjo stekla iz
prejšnjega odstavka se šteje za komunalno odpadno vodo, naprava za proizvodnjo stekla pa izpolnjuje pogoje iz prejšnjega
odstavka, če letna proizvodnja steklenih izdelkov ne presega
dveh ton pri napravi za dejavnosti iz prve, tretje, četrte in pete
alinee prvega odstavka tega člena, ali če letna proizvodnja
steklenih izdelkov ne presega 15 ton pri napravi za mehansko
obdelavo stekla.
(5) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odpadno
vodo iz naprav za pripravo vode, iz hladilnih sistemov in parnih
generatorjev na območju naprave za proizvodnjo stekla ter za
komunalno odpadno vodo, ki nastaja na območju naprave za
proizvodnjo stekla.
3. člen

1. člen

(mejne vrednosti)

(namen)

(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode, ki se odvajajo neposredno in posredno v vode ali se odvajajo v javno
kanalizacijo iz naprav za proizvodnjo stekla, namenjenih pripravi zmesi, taljenju in oblikovanju stekla, proizvodnji steklenih
vlaken in umetnih mineralnih vlaken, mehanski obdelavi vseh
vrst stekla ter čiščenju odpadnega zraka iz teh naprav z vodnimi raztopinami, so določene v preglednici 1 v Prilogi 1, ki je
sestavni del te uredbe.
(2) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode, ki se odvajajo neposredno v vode ali v javno kanalizacijo iz naprav
za proizvodnjo stekla, namenjenih kemični obdelavi stekla in
čiščenju odpadnega zraka iz teh naprav z vodnimi raztopinami,
so določene v preglednici 2 v Prilogi 1 te uredbe.
(3) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode, ki se odvajajo neposredno v vode ali v javno kanalizacijo iz naprav za
proizvodnjo stekla, namenjenih srebrenju in bakrenju ravnega
stekla ter srebrenju drobnih steklenih predmetov, so določene
v preglednici 3 v Prilogi 1 te uredbe.
(4) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode, ki se odvajajo neposredno v vode ali v javno kanalizacijo iz naprav za
proizvodnjo stekla, ki so namenjene predelavi steklenih vlaken
ali umetnih mineralnih vlaken v tkanine iz steklenih vlaken ali
izolacijske materiale in čiščenju odpadnega zraka iz teh naprav
z vodnimi raztopinami, so določene v preglednici 4 v Prilogi 1
te uredbe.
(5) Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali
skupno čistilno napravo, se za odpadno vodo iz naprave za
proizvodnjo stekla, ki se odvaja v to javno kanalizacijo, uporabljajo mejne vrednosti, ki so v prilogah te uredbe določene za
neposredno in posredno odvajanje v vode.

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta
in Sveta 2006/11/ES z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju
pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti
(UL L št. 64 z dne 4. 3. 2006, str. 52) določa za naprave za
proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov (v nadaljnjem besedilu:
naprave za proizvodnjo stekla) v zvezi z emisijo snovi in toplote
pri odvajanju industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu:
odpadna voda):
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe za zmanjševanje emisije snovi.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla, ki niso urejena
s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
Za vprašanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod pa se
uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla, v katerih se izvajajo
naslednji procesi:
– priprava zmesi, taljenje in oblikovanje stekla ter proizvodnja steklenih vlaken in umetnih mineralnih vlaken,
– mehanska obdelava (stiskanje, odrezovanje, upogibanje, bočenje, prednapenjanje, brušenje, poliranje, vrtanje, matiranje itd.) vseh vrst stekla,
– kemična obdelava (kislinsko poliranje, jedkanje in matiranje) stekla,
– srebrenje in bakrenje ravnega stekla (izdelava zrcal),
– srebrenje drobnih steklenih predmetov,
– predelava steklenih vlaken ali umetnih mineralnih vlaken v tkanine iz steklenih vlaken ali v izolacijski material in
– čiščenje odpadnega zraka iz zgoraj naštetih dejavnosti
z uporabo vodnih raztopin.
(2) Naprave za proizvodnjo stekla iz prejšnjega odstavka
so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših
razpoložljivih tehnikah v industriji stekla 2002/C 12/04 z dne
21. decembra 2001 za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja
(UL C št. 12 z dne 16. 1. 2002, str. 12), ki je dostopen tudi na
spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.
(3) Določbe te uredbe ne veljajo za naprave za proizvodnjo stekla, če:
– povprečni dnevni pretok odpadne vode ne presega
15 m3/dan,
– letna količina odpadne vode ne presega 4.000 m3,
– obremenjevanje z odpadno vodo ne presega 50 PE in
– v odpadni vodi letna količina za nobeno od nevarnih
snovi ne presega količine, ki je določena za nevarne snovi v
predpisu, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

4. člen
(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda)
(1) Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave za proizvodnjo stekla, v katerih se izvajajo dejavnosti iz prve
in sedme alinee prvega odstavka 2. člena te uredbe, z namenom, da so izpolnjene zahteve v zvezi z mejnimi vrednostmi iz
te uredbe, so:
– zapiranje krogotoka izpiralne vode pri čiščenju naprav
in čiščenju odpadnega zraka,
– zapiranje krogotoka hladilnih mazivnih emulzij iz postopka oblikovanja stekla,
– uporaba biološko razgradljivih hladilnih maziv,
– ločeno zbiranje in odstranjevanje hladilnih mazivnih
emulzij, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti,
– fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode in
– odstranjevanje odpadkov iz obdelave odpadne vode,
skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(2) Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave za proizvodnjo stekla, v katerih se izvajajo dejavnosti iz
druge alinee prvega odstavka 2. člena te uredbe, z namenom,
da so izpolnjene zahteve v zvezi z mejnimi vrednostmi iz te
uredbe, so:
– zapiranje krogotoka hladilne vode ali hladilnih emulzij,
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– uporaba biološko razgradljivih hladilnih sredstev in hladilnih emulzij,
– preprečevanje uporabe snovi in dodatkov, ki vsebujejo
halogenirane ogljikovodike,
– uporaba biorazgradljivih pralnih in čistilnih sredstev,
– preprečevanje uporabe etilendiamintetraocetne kisline,
njenih homologov in njihovih soli ter drugih aminopolikarbonskih kislin, njihovih homologov in soli,
– zapiranje krogotoka odpadne vode iz mehanske obdelave in čiščenje delnega toka, če je to potrebno,
– uporaba ogljikovega dioksida za nevtralizacijo odpadne
vode,
– ponovna uporaba brusilnih sredstev,
– fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode in
– odstranjevanje onesnaženih organskih topil in muljev, ki
nastajajo pri brušenju ter odpadkov iz obdelave odpadne vode
v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(3) Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave za proizvodnjo stekla, v katerih se izvajajo dejavnosti iz tretje
in sedme alinee prvega odstavka 2. člena te uredbe z namenom, da so izpolnjene zahteve v zvezi z mejnimi vrednostmi iz
te uredbe, so:
– ponovna uporaba snovi, ki se jih uporablja za polirne,
matirne in jedkalne kopeli,
– zapiranje krogotoka izpiralne vode iz procesa čiščenja
odpadnega zraka in čiščenja steklenih izdelkov,
– prepoved uporabe snovi in dodatkov, ki vsebujejo halogenirane ogljikovodike,
– fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode in
– odstranjevanje jedkalnega mulja, zaščitnega laka ali
smole, ter odpadkov iz obdelave odpadne vode in kopeli, ki
jih ni mogoče ponovno uporabiti, skladno s predpisi, ki urejajo
ravnanja z odpadki.
(4) Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave za proizvodnjo stekla, v katerih se izvajajo dejavnosti iz
četrte in pete alinee prvega odstavka 2. člena te uredbe, z namenom, da so izpolnjene zahteve v zvezi z mejnimi vrednostmi
iz te uredbe, so:
– ponovna uporaba snovi, ki se jih uporablja za srebrenje
in bakrenje,
– preprečevanje nastajanja bakreno-tetraminskih kompleksov z ločenim odvajanjem odpadne vode, ki vsebuje baker in
amonijak,
– zapiranje krogotoka izpiralne in pralne vode,
– fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode in
– ločeno odstranjevanje mulja, ki vsebuje srebro ali baker
in odpadkov iz čiščenja odpadne vode v skladu s predpisi, ki
urejajo ravnanje z odpadki.
(5) Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave za proizvodnjo stekla, v katerih se izvajajo dejavnosti
iz šeste in sedme alinee prvega odstavka 2. člena te uredbe
z namenom, da so izpolnjene zahteve v zvezi z mejnimi vrednostmi iz te uredbe, so:
– zapiranje krogotoka uporabljene vode v proizvodnji ter
pralne vode iz čiščenja odpadnega zraka in čiščenja naprav,
– uporaba biološko razgradljivega veziva za vlakna,
– fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvajanju
v kanalizacijo in
– fizikalno-kemijsko in biološko čiščenje odpadne vode pri
njenem neposrednem odvajanju v vode.
5. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo stekla, ki je
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ne izvaja
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ukrepov iz 4. člena te uredbe ali če ne prilagodi obratovanja
obstoječe naprave za proizvodnjo stekla v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij snovi zahtevam iz 7. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo stekla.
7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav)
(1) Upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo stekla
mora prilagoditi njeno obratovanje v zvezi z mejnimi vrednostmi
emisije snovi iz Priloge 1 te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.
(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za proizvodnjo
stekla v skladu s prejšnjim odstavkom se za takšno napravo
uporabljajo mejne vrednosti, ki so določene v Prilogi 2, ki je
sestavni del te uredbe.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena mora upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo
stekla prilagoditi njeno obratovanje določbam iz 3. člena te
uredbe, če se zaradi posegov v takšno napravo poveča njena
proizvodna zmogljivost za več kakor 25 odstotkov od uveljavitve te uredbe.
(4) Proizvodna zmogljivost obstoječe naprave za proizvodnjo stekla je njena največja zmogljivost, ki jo opredeli proizvajalec takšne naprave in zapiše v tehnično dokumentacijo,
namenjeno uporabnikom takšne naprave ter se izraža v količini
stekla ali steklenih izdelkov, ki nastanejo oziroma se obdelajo v
24 urah obratovanja naprave ali v eni uri, če naprava ne more
obratovati neprekinjeno 24 ur.
8. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbe petega odstavka 3. člena te
uredbe se za odpadno vodo iz obstoječe naprave za proizvodnjo stekla, odvedeno v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s
komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo do roka iz operativnega
programa na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do
katerega se morajo odpadne vode iz te javne kanalizacije odvajati v vode očiščene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi
pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(2) Če obstoječa naprava za proizvodnjo stekla ni priključena na javno kanalizacijo, se določbe prejšnjega odstavka
uporabljajo do 31. decembra 2008 tudi za odpadno vodo, ki se
iz te naprave odvaja neposredno v vode, če je iz dokumentacije, priložene k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja,
razvidno, da so za priključitev naprave na javno kanalizacijo
izpolnjeni vsi pogoji upravljavca javne kanalizacije.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav
za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov (Uradni list RS, št.
10/99 in 41/04 – ZVO-1).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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PRILOGA 1
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za pripravo
zmesi, taljenje in oblikovanje stekla, proizvodnjo steklenih vlaken in umetnih
mineralnih vlaken, mehansko obdelavo (stiskanje, odrezovanje, upogibanje, boþenje,
prednapenjanje, brušenje, poliranje, vrtanje, matiranje itd.) vseh vrst stekla in naprav
za þišþenje odpadnega zraka iz teh naprav z vodnimi raztopinami
Parameter odpadne vode

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Antimon *
Arzen *
Baker * (c)
Barij * (c)
Kadmij * (c)
Kositer *
Celotni krom * (c)
Nikelj * (c)
Svinec *
Fluorid *
Celotni fosfor (c)
Sulfat
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) *
Adsorbljivi organski halogeni *
(AOX) (c)

Izražen
kot

Enota

o

C

mg/l
ml/l

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 - 9,5
30
0,5

40
6,5 - 9,5
(a)
10

SD
Sb
As
Cu
Ba
Cd
Sn

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Cr
Ni
Pb
F
P
SO4

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

O2

mg/l

O2

mg/l
mg/l
mg/l

Cl

3

-

0,3
0,3
0,5
3,0
0,05.
0,5
3,0 (d)
0,5
0,5
0,5
25
1,0
(b)

0,3
0,3
0,5
3,0
0,05
0,5
3,0 (d)
0,5
0,5
0,5
25
200

130
200 (e)
25
10
0,1

20
0,1

* oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa imajo naslednji pomen:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave, in sicer kot vrednost pri kateri ni negativnega vpliva na kanalizacijo
ali þistilno napravo;
mejna vrednost se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode v vode in javno kanalizacijo;
se ne uporablja za naprave za pripravo zmesi, taljenje in oblikovanje stekla ter proizvodnjo
steklenih vlaken in umetnih mineralnih vlaken;
uporablja se pri proizvodnji embalažnega stekla, þe se odpadni plini pri taljenju þistijo z
vodnim pranjem;
uporablja se za proizvodnjo steklenih vlaken in umetnih mineralnih vlaken.
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Preglednica 2: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za kemiþno
obdelavo (kislinsko poliranje, jedkanje, matiranje) stekla
Parameter odpadne vode

Izražen
kot

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Antimon *
Arzen *

Sb
As

Baker *
Barij *
Cink *
Kadmij *
Celotni krom *
Nikelj *
Svinec *

Cu
Ba
Zn
Cd
Cr
Ni
Pb

Enota

o

C

mg/l
ml/l

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 - 9,5
30
0,5

40
6,5 - 9,5
(a)
10

3

0,3
0,3
0,05 (b)
0,5
3,0
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
1,5 (c)
0,05 (b)
0,15 (c)
25
200
0,1

SD
mg/l
mg/l
kg/t
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

F
P
SO4

mg/l
mg/l
mg/l

0,3
0,3
0,05 (b)
0,5
3,0
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
1,5 (c)
0,05 (b)
0,15 (c)
25
1,0
3.000

O2
O2
Cl

mg/l
mg/l
mg/l

130
25
0,1

kg/t
Fluorid *
Celotni fosfor
Sulfat
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

* oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa imajo naslednji pomen:
(a)

(b)
(c)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave, in sicer kot vrednost pri kateri ni negativnega vpliva na kanalizacijo
ali þistilno napravo;
pri parametrih arzen, barij in svinec je treba upoštevati obe mejne vrednosti: za koncentracijo
in emisijski faktor. Emisijski faktor se nanaša na tono povpreþne meseþne porabe
fluorovodikove kisline, izražene kot HF;
vrednosti se nanašajo na odpadno vodo iz naprav za kemiþno obdelavo svinþevega stekla.
Svinþevo steklo je steklo, katerega vsebnost svinþevega oksida (PbO) presega 20 %.
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Preglednica 3: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za srebrenje in
bakrenje ravnega stekla (izdelava zrcal) ter srebrenje drobnih steklenih predmetov
Parameter odpadne vode

Izražen
kot

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Baker *

Cu

Cink *

Zn

Srebro *

Ag

Amonijev dušik *
Sulfat
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)

Enota

o

C

mg/l
ml/l

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 - 9,5
30
0,5

40
6,5 - 9,5
(a)
10

SD

3

-

N

mg/l
mg/m2
g/kg
mg/l
mg/m2
g/kg
mg/l
mg/m2
g/kg
mg/l

0,5
6,0 (b)
4,0 (c)
0,5
30 (b)
20 (c)
0,5
3,0 (b)
2,0 (c)
10

0,5
6,0 (b)
4,0 (c)
0,5
30 (b)
20 (c)
0,5
3,0 (b)
2,0 (c)
(d)

SO4

mg/l

(e)

200

O2
O2

mg/l
mg/l

130
25

-

* oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa imajo naslednji pomen:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave, in sicer kot vrednost, pri kateri ni negativnega vpliva na
kanalizacijo ali þistilno napravo;
pri parametrih baker, srebro in cink je treba upoštevati obe mejni vrednosti za koncentracijo in
emisijski faktor. Emisijski faktor se nanaša na kvadratni meter povpreþne meseþne
proizvodnje zrcalne steklene površine;
pri parametrih baker, srebro in cink je treba upoštevati obe mejni vrednosti: koncentracijo in
emisijski faktor. Emisijski faktor se nanaša na kilogram povpreþne meseþne porabe srebra, pri
srebrenju drobnih steklenih predmetov;
za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE, je mejna
vrednost 100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali
veþjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l;
mejna vrednost se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode v vode in javno kanalizacijo.
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Preglednica 4: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za predelavo
steklenih vlaken ali umetnih mineralnih vlaken v tkanine iz steklenih vlaken ali
izolacijske materiale ter þišþenje odpadnega zraka iz teh naprav z vodnimi
raztopinami
Parameter odpadne vode

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) *
Fenoli *

Izražen
kot

Enota

o

C

mg/l
ml/l

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 - 9,5
30
0,5

40
6,5 - 9,5
(a)
10

SD
O2
O2
C6H5OH

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

3

-

130
25
10
1,0

10
1,0

* oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa imajo naslednji pomen:
(a)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave, in sicer kot vrednost, pri kateri ni negativnega vpliva na
kanalizacijo ali þistilno napravo.
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PRILOGA 2
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz obstojeþih naprav za
pripravo zmesi, taljenje in oblikovanje stekla, proizvodnjo steklenih vlaken in umetnih
mineralnih vlaken, mehansko obdelavo (stiskanje, odrezovanje, upogibanje, boþenje,
prednapenjanje, brušenje, poliranje, vrtanje, matiranje itd.) vseh vrst stekla in naprav
za þišþenje odpadnega zraka iz teh naprav z vodnimi raztopinami
Parameter odpadne vode

Izražen
kot

Enota

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Antimon *
Arzen *
Baker * (e)
Barij * (e)

Sb
As
Cu
Ba

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Kadmij * (e)
Kositer *

Cd
Sn

mg/l
mg/l

Celotni krom * (e)
Nikelj * (e)
Svinec *

Cr
Ni
Pb

mg/l
mg/l
mg/l

Fluorid *
Celotni fosfor (e)

F
P

mg/l
mg/l

SO4

mg/l

O2

mg/l

O2

mg/l
mg/l
mg/l

Sulfat
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) *
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)
(e)

o

C

mg/l
ml/l
SD

Cl

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 - 9,5
80
0,5

40
6,5 - 9,5
(a)
10

3

-

0,3
0,3
0,5
3,0
5,0 (b)
0,1
0,5
3,0 (f)
0,5
0,5
0,5
3,0 (b)
30
2,0
1,0 (c)
(d)

0,3
0,3
0,5
3,0
5,0 (b)
0,1
0,5
3,0 (f)
0,5
0,5
0,5
3,0 (b)
30
-

130
200 (g)
25
10
0,5

-

200

20
0,5
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* oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa imajo naslednji pomen:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave, in sicer kot vrednost, pri kateri ni negativnega vpliva na
kanalizacijo ali þistilno napravo;
mejna vrednost velja le za naprave za pripravo zmesi, taljenje in oblikovanje svinþevega
stekla ter þišþenje odpadnega zraka iz teh naprav z vodnimi raztopinami. Svinþevo steklo je
steklo, katerega vsebnost svinþevega oksida (PbO) presega 20 %;
velja za obþutljiva obmoþja, doloþena v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz komunalnih þistilnih naprav;
mejna vrednost se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode v vode in javno kanalizacijo;
se ne uporablja za naprave za pripravo zmesi, taljenje in oblikovanje stekla ter proizvodnjo
steklenih vlaken in umetnih mineralnih vlaken;
uporablja se pri proizvodnji embalažnega stekla, þe se odpadni plini pri taljenju þistijo z
vodnim pranjem;
uporablja se za proizvodnjo steklenih vlaken in umetnih mineralnih vlaken.
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Preglednica 2: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz obstojeþih naprav za
kemiþno obdelavo (kislinsko poliranje, jedkanje, matiranje) stekla
Parameter odpadne vode

Izražen
kot

Enota

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Antimon *
Arzen *

Sb
As

Baker *
Barij *

Cu
Ba

mg/l
mg/l
kg/t
mg/l
mg/l

Cink *
Kadmij *
Celotni krom *
Nikelj *
Svinec *

Zn
Cd
Cr
Ni
Pb

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

o

C
pH
mg/l
ml/l
SD

Sulfat
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 - 9,5
80
0,5

40
6,5 - 9,5
(a)
10

3

0,3
0,3
0,05 (b)
0,5
3,0
5,0 (c)
2,0
0,1
0,5
0,5
0,5
1,5 (c)
0,05 (b)
0,15 (c)
30
-

0,5

F
P

mg/l
mg/l

SO4

mg/l

0,3
0,3
0,05 (b)
0,5
3,0
5,0 (c)
2,0
0,1
0,5
0,5
0,5
1,5 (c)
0,05 (b)
0,15 (c)
30
2,0
1,0 (d)
3.000

O2
O2
Cl

mg/l
mg/l
mg/l

130
25
0,5

kg/t
Fluorid *
Celotni fosfor

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

200

Oznak * oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa imajo naslednji pomen:
(a)

(b)
(c)
(d)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave, in sicer kot vrednost, pri kateri ni negativnega vpliva na
kanalizacijo ali þistilno napravo;
pri parametrih arzen in svinec je treba upoštevati obe mejne vrednosti: za koncentracijo in
emisijski faktor. Emisijski faktor se nanaša na tono povpreþne meseþne porabe fluorovodikove
kisline, izražene kot HF;
vrednosti se nanašajo na odpadno vodo iz naprav za kemiþno obdelavo svinþevega stekla.
Svinþevo steklo je steklo, katerega vsebnost svinþevega oksida (PbO) presega 20 %;
velja za obþutljiva obmoþja, doloþena v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz komunalnih þistilnih naprav.
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Preglednica 3: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz obstojeþih naprav za
srebrenje in bakrenje ravnega stekla (izdelava zrcal) ter srebrenje drobnih steklenih
predmetov
Parameter odpadne vode

Izražen
kot

Enota

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Baker *

Cu

Cink *

Zn

Srebro *

Ag

Amonijev dušik *
Sulfat
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)

N
SO4

mg/l
mg/m2
g/kg
mg/l
mg/m2
g/kg
mg/l
mg/m2
g/kg
mg/l
mg/l

O2
O2

mg/l
mg/l

o

C

mg/l
ml/l

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 - 9,5
80
0,5

40
6,5 - 9,5
(a)
10

3

-

0,5
6,0 (b)
4,0 (c)
2,0
30 (b)
20 (c)
0,5
3,0 (b)
2,0 (c)
10
(e)

0,5
6,0 (b)
4,0 (c)
2,0
30 (b)
20 (c)
0,5
3,0 (b)
2,0 (c)
(d)
200

130
25

-

SD

* oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa imajo naslednji pomen:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave, in sicer kot vrednost, pri kateri ni negativnega vpliva na
kanalizacijo ali þistilno napravo;
pri parametrih baker, srebro in cink je treba upoštevati obe mejni vrednosti za koncentracijo in
emisijski faktor. Emisijski faktor se nanaša na kvadratni meter povpreþne meseþne
proizvodnje zrcalne steklene površine;
pri parametrih baker, srebro in cink je treba upoštevati obe mejni vrednosti za koncentracijo in
emisijski faktor. Emisijski faktor se nanaša na kilogram povpreþne meseþne porabe srebra, pri
srebrenju drobnih steklenih predmetov;
za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE, je mejna
vrednost 100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na þistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali
veþjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l;
mejna vrednost se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode v vode in javno kanalizacijo.
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Preglednica 4: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz obstojeþih naprav za
predelavo steklenih vlaken ali umetnih mineralnih vlaken v tkanine iz steklenih vlaken
ali izolacijske materiale ter naprav za þišþenje odpadnega zraka iz teh naprav z
vodnimi raztopinami
Parameter odpadne vode

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) *
Fenoli *

Izražen
kot

Enota

o

C

mg/l
ml/l
SD
O2
O2
C6H5OH

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 - 9,5
80
0,5

40
6,5 - 9,5
(a)
10

3

-

130
25
10
1,0

20
10

* pri oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa imajo naslednji pomen:
(a)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave, in sicer kot vrednost, pri kateri ni negativnega vpliva na
kanalizacijo ali þistilno napravo.

9

Uradni list Republike Slovenije
2458.

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
vodikovega peroksida in natrijevih perboratov

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne
vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega
peroksida in natrijevih perboratov
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta
in Sveta 2006/11/ES z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju
pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti
(UL L št. 64 z dne 4. 3. 2006, str. 52) določa za naprave za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov v zvezi z
emisijo snovi in toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode
(v nadaljnjem besedilu: odpadna voda):
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe za zmanjševanje emisije snovi.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida
in naprav za proizvodnjo natrijevih perboratov, ki niso urejena
s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
Za vprašanja obratovalnega monitoringa odpadne vode pa se
uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje.
(3) Za vprašanja o skladiščenju surovin in vodikovega
peroksida, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis
o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter
transportne naprave za nevarne in škodljive snovi.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za odvajanje odpadnih vod iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in
natrijevih perboratov, in sicer:
1. naprave za proizvodnjo vodikovega peroksida, ki jo
sestavljajo:
– avtooksidacija alkil antrakinona s katalitično hidrogenacijo delovne raztopine;
– ekstrakcija in destilacija vodikovega peroksida;
– reverzija delovne raztopine in
– skladiščenje surovin in vodikovega peroksida;
2. naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov, ki jo sestavljajo:
– priprava raztopine natrijevega metaborata;
– kristalizacije, centrifugiranja in sušenja natrijevih perboratov in
– skladiščenje surovin in natrijevih perboratov.
(2) Naprave za proizvodnjo vodikovega peroksida so
podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših
razpoložljivih tehnikah za proizvodnjo vodikovega peroksida
in Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah za skladiščenje vodikovega peroksida, ki jih je izdalo
Evropsko združenje kemijske industrije CEFIC. Referenčna
dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah za proizvodnjo
in skladiščenje vodikovega peroksida združenja CEFIC sta kot
referenčna dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnologijah
navedena v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah proizvodnje anorganskih spojin velikega obsega
2003/C 40/07 z dne 11. februarja 2003 za namene Direktive
Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju
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onesnaževanja okolja (UL C št. 40 z dne 19. 2. 2003, str.
11), ki je dostopen tudi na spletni strani Agencije Republike
Slovenije za okolje.
(3) Naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov so
podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših
razpoložljivih tehnikah proizvodnje anorganskih spojin velikega obsega za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja, ki je
dostopen tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije
za okolje.
(4) Za odpadno vodo iz naprave za proizvodnjo natrijevih
perboratov se ne šteje s perborati neonesnažena odpadna
voda iz:
– hladilnih sistemov znotraj območja naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov razen hladilne vode, ki je uporabljena
za hlajenje naprav v fazi kristalizacije perborata,
– naprav za pripravo vode znotraj območja naprave za
proizvodnjo natrijevih perboratov in
– padavinsko odpadno vodo, ki odteka s prekritih površin
na območju te naprave.
(5) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za komunalno
odpadno vodo, ki nastaja na območju naprav za proizvodnjo
vodikovega peroksida in naprav za proizvodnjo natrijevih perboratov.
3. člen
(mejne vrednosti)
(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav
za proizvodnjo vodikovega peroksida, ki se odvaja neposredno
in posredno v vode ali odvaja v javno kanalizacijo, so določene
v preglednici 1 v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode in mejne vrednosti emisijskih faktorjev odpadne vode iz naprav za
proizvodnjo natrijevih perboratov, ki se odvaja neposredno in
posredno v vode ali v javno kanalizacijo, so določene v preglednici 2 v Prilogi 1 te uredbe.
(3) Emisijski faktor posamezne snovi v odpadni vodi iz
naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov je razmerje med
maso te snovi v odpadni vodi, ki se je z odpadno vodo odvedla
v enem dnevu, in maso natrijevih perboratov, ki se proizvedejo v napravi za proizvodnjo natrijevih perboratov v enakem
časovnem obdobju. Emisijski faktor se izraža v gramih snovi
v odpadni vodi na tono proizvedenega natrijevega perborata
tetrahidrata.
(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega
člena se namesto proizvodne zmogljivosti lahko ugotavlja emisijski faktor tudi pri največji dnevni zmogljivosti, ki jo je naprava
za proizvodnjo natrijevih perboratov dosegla v obdobju zadnjih
treh preteklih let njenega obratovanja.
(5) Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali
skupno čistilno napravo, se za odpadno vodo iz naprave za
proizvodnjo natrijevih perboratov, ki se odvaja v javno kanalizacijo, uporabljajo mejne vrednosti, ki so v prilogah te uredbe
določene za neposredno in posredno odvajanje v vode.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda)
(1) Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave za proizvodnjo vodikovega peroksida, z namenom čim
manjšega onesnaževanja okolja z emisijo toplote in snovi v
odpadni vodi, so:
1. zapiranje krogotokov hladilne vode;
2. odpadne vode, ki nastanejo pri ekstrakciji vodikovega
peroksida in reverziji delovne raztopine, morajo biti očiščene
pred neposrednim odvajanjem odpadnih vod v vode z biološkim čiščenjem, kemijsko oksidacijo ali adsorpcijo;
3. rezervoarji za skladiščenje vodikovega peroksida so
narejeni in tehnično opremljeni tako, da so primerni za skladiščenje nevarnih snovi, postavljeni na betonski površini in
morajo biti opremljeni:
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3.1 z neprekinjenim merjenjem temperature in sicer je
število merilnih mest temperature na posameznem rezervoarju
odvisno od prostornine rezervoarja, in sicer:
– 1 merilno mesto, če je prostornina manjša od 100 m3
– 2 merilni mesti, če je prostornina enaka ali večja od 100
m3 in manjša od 500 m3
– 3 merilna mesta, če je prostornina enaka ali večja od
500 m3 in manjša od 1000m3
– 4 merilna mesta, če je prostornina večja od 1.000 m3;
3.2 z neoviranim zasilnim izpustom za zagotavljanje večje
varnosti v primeru razgradnje vodikovega peroksida;
3.3 z merilcem ravni vodikovega peroksida v rezervoarju
in alarmnim opozorilnim sistemom pri prenapolnitvi;
3.4 z avtomatskim detektorjem puščanj zlasti pri manjših
lovilnih skledah;
3.5 z lovilno skledo s prostornino, ki je enaka najmanj
110 odstotkov prostornine največjega rezervoarja, ki so z njo
povezani;
3.6 z opremo za vzdrževanje rezervoarjev;
3.7 z varnostnim ventilom za preprečevanjem nadtlaka
ali podtlaka;
3.8 z napajalnim sistemom vode, primernim za hlajenje
in poplavljanje rezervoarja.
(2) Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov z namenom čim
manjšega onesnaževanja okolja z emisijo toplote in snovi v
odpadni vodi, so:
1. zapiranje krogotokov hladilne vode;
2. varčevanje z energijo pri pripravi raztopine natrijevega
metaborata z izvajanjem procesa pri nižji temperaturi tako, da
je končna temperatura v obratovalnem območju od 60 °C do
95 °C;
3. znižanje koncentracije ali količine matične lužnice, ki
nastaja pri procesu kristalizacije perborata tetrahidrata z uporabo hladilnega sistema ali vakuumskega izhlapevanja z namenom boljše izrabe materiala in večje energetske učinkovitosti
procesa;
4. zmanjševanje vsebnosti vlage v kolaču perborata tetrahidrata s centrifugiranjem na 3 do 10 odstotkov z namenom
manjše porabe energije pri sušenju tega perborata;
5. raba energije v celotnem procesu na ravni od 1,5 do
3,7 GJ/t natrijevega perborata tetrahidrata z optimizacijo parametrov proizvodnega procesa posebej v mokri fazi in v fazi
sušenja perborata tetrahidrata.
5. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo vodikovega
peroksida in upravljavec naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ne izvaja ukrepov iz 4. člena te uredbe.
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(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo vodikovega peroksida in upravljavca
naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov.
7. člen
(prehodne določbe)
(1) Upravljavec naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov mora prilagoditi obratovanje obstoječe naprave za
proizvodnjo natrijevih perboratov v zvezi z mejnimi vrednostmi
emisije snovi iz Priloge 1 te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.
(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov v skladu s prejšnjim odstavkom se za obstoječo napravo za proizvodnjo natrijevih perboratov uporabljajo
mejne vrednosti, ki so določene v Prilogi 2, ki je sestavni del
te uredbe.
(3) Upravljavec naprave za proizvodnjo vodikovega peroksida mora zagotoviti prilagoditev obratovanja obstoječe naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov v zvezi z ukrepi iz
1. točke prvega odstavka in 1. točke drugega odstavka 4. člena
te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.
(4) Ne glede na določbe prvega in tretjega odstavka tega
člena mora upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov prilagoditi obratovanje obstoječe naprave v
skladu z določbami iz 3. člena te uredbe, če se zaradi posegov
v napravo poveča njena proizvodna zmogljivost za več kakor
25 odstokov od uveljavitve te uredbe.
(5) Za obstoječo napravo za proizvodnjo natrijevih perboratov se do roka iz prvega odstavka tega člena ne glede na
določbe predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, pri izračunu mejne
vrednosti letne količine nevarnih snovi v odpadni vodi namesto
koncentracije bora, ki je v skladu s predpisom, ki ureja kemijsko
stanje površinskih voda, določena za dobro kemijsko stanje,
upošteva koncentracija 0,3 mg/l.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za proizvodnjo perboratov (Uradni list RS, št. 49/00 in 41/04 – ZVO-1).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-47/2007/6
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA 2007-2511-0110
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

Št.

45 / 25. 5. 2007 /

Stran

6219

PRILOGA 1
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprave za proizvodnjo
vodikovega peroksida
Parameter odpadne vode

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Celotni dušik
Celotni fosfor
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Celotni organski ogljik (TOC)
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki *
(BTEX)
Polarna organska topila (b)
Fenoli *

Izražen
kot

Enota

o

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 - 9,5
50
0,5

40
6,5 - 9,5
(a)
10

4

-

C

mg/l
ml/l
SD
N
P

mg/l
mg/l

10,0
2,0

-

O2
O2

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

30
120
25
0,1

0,1

mg/l
mg/l

(c)
0,1

5.000
0,1

C6H5OH

* oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a)
(b)
(c)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave kot vrednost, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali þistilno napravo;
topila, ki se z vodo povsem ali delno mešajo in so biološko razgradljiva;
mejna vrednost je doloþena posredno z upoštevanjem mejne vrednosti za KPK.
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Preglednica 2: Mejne vrednosti parametrov in emisijskih faktorjev odpadne vode iz
naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov
Parameter odpadne vode

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Bor *
Sulfat
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)

Izražen
kot

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 - 9,5
50
0,5

40
6,5 - 9,5
(a)
10

4

-

mg/l
kg/t
mg/l

300
2
(b)

300
2
200

mg/l
kg/t
mg/l

100
1,2
0,1

-

Enota

o

C

mg/l
ml/l
SD
B
SO4
O2
Cl

0,1

* oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a)
(b)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave kot vrednost, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali þistilno napravo;
mejna vrednost se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
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PRILOGA 2
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov in emisijskih faktorjev odpadne vode iz
obstojeþe naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov
Parameter odpadne vode

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Bor *
Sulfat
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)

Izražen
kot

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 - 9,5
80
0,5

40
6,5 - 9,5
(a)
10

4

-

mg/l
kg/t
mg/l

500
5
(b)

500
5
300

mg/l
kg/t
mg/l

100
1,2
0,2

-

Enota

o

C

mg/l
ml/l
SD
B
SO4
O2
Cl

0,2

* oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a)
(b)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave kot vrednost, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali þistilno napravo;
mejna vrednost se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
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Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
barvnih kovin

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne
vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta
in Sveta 2006/11/ES z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju
pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti
(UL L št. 64 z dne 4. 3. 2006, str. 52) določa za naprave za
proizvodnjo barvnih kovin v zvezi z emisijo snovi in toplote pri
odvajanju industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu:
odpadna voda):
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe za zmanjševanje emisije snovi.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin, ki niso
urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Za vprašanja glede obratovalnega monitoringa odpadnih
vod se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni
monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za odvajanje odpadne vode iz naslednjih naprav za proizvodnjo barvnih kovin:
1. naprave za proizvodnjo svinca, bakra in cinka ter njihovih zlitin, in sicer:
– naprave za obdelavo svinčevega in cinkovega koncentrata,
– naprave za proizvodnjo svinca, bakra in cinka ter stranskih produktov iz rudnih koncentratov,
– naprave za litje in pretaljevanje svinca, bakra in cinka
ter njihovih zlitin iz sekundarnih surovin,
– naprave za proizvodnjo akumulatorjev in
– čistilne naprave odpadnega zraka iz naprav iz te točke,
v katerih se kot pralno sredstvo uporablja voda;
2. naprave za proizvodnjo molibdena in volframa, in sicer:
– naprave za obdelavo molibdenovega in volframovega
koncentrata,
– naprave za proizvodnjo molibdena in volframa ter stranskih proizvodov iz rudnih koncentratov,
– naprave za litje in pretaljevanje molibdena in volframa
ter njihovih zlitin iz sekundarnih surovin in
– čistilne naprave odpadnega zraka iz naprav iz te točke,
v katerih se kot pralno sredstvo uporablja voda;
3. naprave za proizvodnjo aluminija, in sicer:
– naprave za proizvodnjo aluminija iz aluminijeve glinice,
– naprave za litje in pretaljevanje aluminija ter njegovih
zlitin iz aluminijevih sekundarnih surovin in
– čistilne naprave odpadnega zraka iz naprav iz te točke,
v katerih se kot pralno sredstvo uporablja voda.
(2) Naprave za proizvodnjo barvnih kovin iz prejšnjega
odstavka so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o
najboljših razpoložljivih tehnikah v proizvodnji neželeznih kovin
2002/C12/04 z dne 21. decembra 2001 za namene Direktive
Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju
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onesnaževanja okolja (UL C št. 12 z dne 16. 1. 2002, str. 5), ki
je dostopen tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije
za okolje.
(3) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odpadno
vodo iz naprav za pripravo vode, iz hladilnih sistemov in parnih
generatorjev znotraj območja naprav za proizvodnjo barvnih
kovin in za komunalno odpadno vodo, ki nastaja na območju
proizvodnje barvnih kovin.
3. člen
(mejne vrednosti)
(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode in mejne
vrednosti emisijskih faktorjev odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin, ki se odvaja neposredno ali posredno
v vode in v javno kanalizacijo, so določene v preglednicah 1, 2
in 3 v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Emisijski faktor posamezne snovi v odpadni vodi
za naprave za proizvodnjo barvnih kovin iz 1. in 2. točke
prejšnjega člena te uredbe je razmerje med maso te snovi
v odpadni vodi, ki se je z odpadno vodo odvedla v enem
dnevu, in maso svinca, bakra, molibdena, volframa ali cinka,
vključno s stranskimi proizvodi, ki bi jo naprave za proizvodnjo
barvnih kovin proizvedle v enakem obdobju, če obratujejo s
proizvodno zmogljivostjo. Emisijski faktor se izraža v gramih
posameznega parametra na tono proizvedenega ali obdelanega svinca, bakra, molibdena, volframa in cinka, vključno s
stranskimi proizvodi.
(3) Emisijski faktor posamezne snovi v odpadni vodi za
naprave za proizvodnjo barvnih kovin iz 3. točke prejšnjega
člena te uredbe je razmerje med maso te snovi v odpadni
vodi, ki se je z odpadno vodo odvedla v enem dnevu, in maso
aluminija ali aluminijeve zlitine, ki bi jo naprave za proizvodnjo
barvnih kovin proizvedle v enakem obdobju pri obratovanju s
proizvodno zmogljivostjo. Emisijski faktor se izraža v gramih
posameznega parametra na tono proizvedenega aluminija ali
aluminijeve zlitine.
(4) Pri emisijskem faktorju heksaklorobenzena se šteje
za maso aluminija ali aluminijeve zlitine iz prejšnjega odstavka
masa, ki bi se rafinirala v obdobju enega dneva, če obratujejo
vse naprave za rafinacijo aluminija ali aluminijeve zlitine s
klorom ali snovmi, pri katerih se sprošča klor, s proizvodno
zmogljivostjo.
(5) Proizvodna zmogljivost iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena je največja zmogljivost naprave za
proizvodnjo barvnih kovin, ki jo opredeli proizvajalec takšne
naprave in zapiše v tehnično dokumentacijo, namenjeno uporabnikom naprave za proizvodnjo barvnih kovin ter se izraža v
masi proizvedenih kovin v napravi za proizvodnjo barvnih kovin
v 24 urah obratovanja ali v 1 uri, če naprava za proizvodnjo
barvnih kovin ne more obratovati neprekinjeno 24 ur.
(6) Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali
skupno čistilno napravo, se za odpadno vodo iz naprave za
proizvodnjo barvnih kovin, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
uporabljajo mejne vrednosti, ki so v prilogah te uredbe določene za neposredno in posredno odvajanje v vode.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda)
(1) Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave za proizvodnjo barvnih kovin iz 1. in 2. točke 2. člena te
uredbe z namenom, da so izpolnjene zahteve v zvezi z mejnimi
vrednostmi iz te uredbe, so:
1. uporaba suhih sistemov za odpraševanje, kjer je to
tehnično izvedljivo;
2. uporaba bioloških naprav za odpraševanje in filtrov iz
komposta pri napravah za čiščenje odpadnih plinov;
3. zmanjšanje porabe sveže vode z zapiranjem krogotoka
vode za pranje z uporabo separacijskih ukrepov v krogotokih;
4. ponovna uporaba vode za izpiranje, očiščene s kaskadnim čiščenjem ali ionsko izmenjavo;
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5. uporaba bazenov za zbiranje razškropljene vode, vode
za čiščenje in drugih voda, ki se odvajajo na območju naprave;
6. uporaba postopkov recikliranja snovi iz odpadne
vode;
7. regeneracija procesnih raztopin z ekstrakcijo, cementacijo, kristalizacijo, izmenjavo ionov in filtracijo z uporabo
membran;
8. ponovna uporaba žlinder, pepela in mulja, ki nastaja v
proizvodnem procesu in pri čiščenju odpadne vode;
9. preprečevanje nastajanja padavinske odpadne vode
na območju skladiščenja vhodnih surovin s prekrivanjem skladišč;
10. preprečevanje nastajanja adsorbljivih organskih halogenov (AOX) v odpadni vodi z zagotavljanjem najmanjše
možne uporabe halogenov in kemikalij, pri katerih se sproščajo
halogeni;
11. vodenje obratovalnega dnevnika, z navedbami količine uporabljenih topil in čistil, časa uporabe in proizvajalca topil
in čistil s povzetkom njegove izjave, da ta topila in čistila ne
vsebujejo organsko vezanih halogenov;
12. ločevanje tokov različno onesnaženih odpadnih vod z
namenom njihove ločene obdelave pred čiščenjem ali njihove
ponovne uporabe;
13. uporaba fizikalno-kemičnih postopkov čiščenja odpadne vode, kakor so cianidna oksidacija, redukcija kromatov in
sulfitov, obarjanje sulfidov in razcepljanje emulzij.
(2) Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave za proizvodnjo barvnih kovin iz 3. točke 2. člena te uredbe
z namenom, da so izpolnjene zahteve v zvezi z mejnimi vrednostmi iz te uredbe, so:
1. uporaba suhih sistemov za odpraševanje, kjer je to
tehnično izvedljivo;
2. uporaba bioloških naprav za odpraševanje in filtrov iz
komposta pri napravah za čiščenje odpadnih plinov;
3. zmanjšanje porabe sveže vode z zapiranjem krogotoka
vode za pranje z uporabo separacijskih ukrepov v krogotokih;
4. ponovna uporaba vode za izpiranje, očiščene s kaskadnim čiščenjem ali ionsko izmenjavo;
5. uporaba zaprtega krogotoka odpadnih voda pri proizvodnji anod;
6. uporaba zaprtega krogotoka vode za luženje materiala
iz praznjenja peči;
7. ponovna uporaba manj onesnažene odpadne vode;
8. ponovna uporaba surovin in snovi, ki se izločajo pri
čiščenju odpadne vode, kakor so aluminijevo oksidno blato in
kriolit iz mokrega čiščenja odpadnih plinov;
9. ločevanje tokov različno onesnaženih odpadnih vod z
namenom njihove ločene obdelave pred čiščenjem ali njihove
ponovne uporabe;
10. uporaba fizikalno-kemičnih postopkov čiščenja odpadne vode, ki nastaja pri čiščenju odpadnih plinov, naprav za
razcepljanje emulzij, in lužnice, ki nastaja pri praznjenju peči.
5. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo barvnih kovin,
ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ne
izvaja ukrepov iz 4. in 7. člena te uredbe.
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(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo barvnih kovin.
7. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbe šestega odstavka 3. člena te
uredbe se za odpadno vodo iz obstoječe naprave za proizvodnjo barvnih kovin, odvedeno v javno kanalizacijo, ki ni
zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo
mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo do roka iz
operativnega programa na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do katerega se morajo odpadne vode iz te javne
kanalizacije odvajati v vode očiščene v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih
čistilnih naprav.
(2) Če obstoječa naprava za proizvodnjo barvnih kovin ni
priključena na javno kanalizacijo, se določbe prejšnjega odstavka uporabljajo do 31. decembra 2008 tudi za odpadno vodo, ki
se iz naprave za proizvodnjo barvnih kovin odvaja neposredno
v vode, če je iz dokumentacije, priložene k vlogi za izdajo
okoljevarstvenega dovoljenja, razvidno, da so za priključitev
naprave za proizvodnjo barvnih kovin na javno kanalizacijo
izpolnjeni vsi pogoji upravljavca javne kanalizacije.
8. člen
(prilagoditev obstoječih naprav)
(1) Upravljavec naprave za proizvodnjo barvnih kovin
mora prilagoditi obratovanje obstoječe naprave za proizvodnjo
barvnih kovin v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije snovi iz
Priloge 1 te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.
(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za proizvodnjo
barvnih kovin v skladu s prejšnjim odstavkom se za obstoječo
napravo za proizvodnjo barvnih kovin uporabljajo mejne vrednosti, ki so določene v preglednicah 1, 2 in 3 v Prilogi 2, ki je
sestavni del te uredbe.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena mora upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo
barvnih kovin prilagoditi obratovanje obstoječe naprave za
proizvodnjo barvnih kovin določbam 3. člena te uredbe, če se
zaradi posegov v napravo za proizvodnjo barvnih kovin poveča
njena proizvodna zmogljivost za več kakor 25 odstotkov po
uveljavitvi te uredbe.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za proizvodnjo neželeznih kovin (Uradni list RS, št. 90/00 in 41/04
– ZVO-1).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-40/2007/6
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA 2007-2511-0060
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov in emisijskih faktorjev odpadne vode iz
naprav za proizvodnjo svinca, bakra in cinka
Parameter odpadne vode

Izražen
kot

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Arzen *
Baker *
Cink *
Kadmij *
Kobalt *
Kositer *
Krom – šestvalentni *
Mangan *
Molibden *
Nikelj *
Srebro *
Svinec *
Talij *
Vanadij *
Železo *
Živo srebro *
Klor – prosti *
Nitritni dušik *
Cianid – prosti *
Celotni fosfor
Sulfat
Sulfid
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) *
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)

Odvajanje
neposredno
ali
posredno v
vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

mg/l

30
6,5 - 9,5
80

40
6,5 - 9,5
(a)

ml/l

0,5

10

3

-

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
g/t
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
g/t
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,01
0,1
0,15
0,05
1,0
2,0
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
0,05
0,5
0,5
3,0
0,01 (b)
1 (c)
0,1
1,0
0,1
1,0
(d)
1,0

0,01
0,1
0,15
0,05
1,0
2,0
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
0,05
0,5
0,5
0,01 (b)
1 (c)
0,1
10
0,1
300
1,0

g/t
mg/l
mg/l
mg/l

1500
25
10
0,5

10
0,5

Enota

o

C

SD
As
Cu
Zn
Cd
Co
Sn
Cr
Mn
Mo
Ni
Ar
Pb
Ta
Va
Fe
Hg
Cl2
N
CN
P
SO4
S
O2
O2
Cl

Oznaka * oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a)
(b)
(c)
(d)
Priloga

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave kot vrednost, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali þistilno napravo;
þe koncentracija živega srebra v odpadni vodi posamezne naprave za proizvodnjo barvnih
kovin presega 0,1 mg/l, je treba zagotoviti þišþenje odpadne vode iz te naprave tako, da na
iztoku iz þistilne naprave koncentracija živega srebra ne presega 0,01 mg/l;
þe letna zmogljivost proizvodnje svinca, bakra ali cinka, vkljuþno s stranskimi proizvodi ne
presega 10 t, se mejna vrednost za emisijski faktor ne uporablja;
mejna vrednost se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
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Preglednica 2: Mejne vrednosti parametrov in emisijskih faktorjev odpadne vode iz
naprav za proizvodnjo molibdena in volframa
Parameter odpadne vode

Izražen
kot

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

mg/l

30
6,5 - 9,5
80

40
6,5 - 9,5
(a)

ml/l

0,5

10

3

-

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
g/t
mg/l
mg/l
g/t
mg/l
mg/l
mg/l
g/t
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

3,0
0,01
0,1
1,0
0,1
1,0
1,0
60 (b)
0,1
0,1
5,0
200 (c)
3,0
30
20
1,0
(d)
1,0

0,01
0,1
1,0
0,1
1,0
1,0
60 (b)
0,1
0,1
5,0
200 (c)
30
20
300
1,0

g/t
mg/l
mg/l
mg/l

1500
25
10
0,5

10
0,5

o

Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III.: ANORGANSKI PARAMETRI
Aluminij *
Arzen *
Baker *
Kobalt *
Krom – šestvalentni *
Mangan *
Molibden *

Al
As
Cu
Co
Cr
Mn
Mo

Nikelj *
Srebro *
Volfram *

Ni
Ar
W

Železo *
Amonijev dušik *
Fluorid *
Celotni fosfor
Sulfat
Sulfid
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) *
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Enota

C

SD

Fe
N
F
P
SO4
S
O2
O2
Cl

Oznaka * oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a)
(b)
(c)
(d)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave kot vrednost, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali þistilno napravo;
þe letna zmogljivost proizvodnje molibdena skupaj s stranskimi proizvodi ne presega 10 t, se
mejna vrednost za emisijski faktor ne uporablja;
þe letna zmogljivost proizvodnje volframa skupaj s stranskimi proizvodi ne presega 10 t, se
mejna vrednost za emisijski faktor ne uporablja;
mejna vrednost se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
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Preglednica 3: Mejne vrednosti parametrov in emisijskih faktorjev odpadne vode iz
naprav za proizvodnjo aluminija
Parameter odpadne vode

Izražen
kot

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Aluminij *
Baker *
Cink *
Kobalt *
Celotni krom *
Mangan *
Nikelj *
Svinec *
Klor – prosti *
Amonijev dušik *
Cianid – prosti *
Fluorid *
Celotni fosfor
Sulfat
Sulfit
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) *
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)
Heksaklorobenzen *

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

mg/l

30
6,5 - 9,5
80

40
6,5 - 9,5
(a)

ml/l

0,5

10

3

-

Enota

o

C

SD
Al
Cu
Zn
Co
Cr
Mn
Ni
Pb
Cl2
N
CN
F
P
SO4
SO3

g/t
mg/l
mg/l
mg/l
g/t
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
g/t
mg/l
mg/l
mg/l

20
0,1
0,15
1,0
0,5
1,0
0,1
0,05
0,1 (b)
10
0,1 (c)
300
1,0
(d)
1,0

20
0,1
0,15
1,0
0,5
1,0
0,1
0,05
0,1 (b)
10
0,1
300
300
10

O2
O2

g/t
mg/l
g/t
mg/l
mg/l
g/t

500
25
50
0,5
0,003 (e)
0,0003
(e)

50
0,5
0,003 (e)
0,0003
(e)

Cl
HCB

Oznaka * oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomeni naslednje:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave kot vrednost, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali þistilno napravo;
mejna vrednost za prosti klor velja za odpadne vode iz naprave za þišþenje odpadnih plinov
klorove rafinacije. V odpadni vodi na izpustu iz naprave ne sme biti sledi prostega klora;
mejna vrednost velja za odpadne vode, ki nastajajo pri luženju materiala pri praznjenju peþi;
mejna vrednost se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;
mejna vrednost velja za odpadne vode iz naprav za þišþenje odpadnih plinov klorove
rafinacije.
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PRILOGA 2
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov in emisijskih faktorjev odpadne vode iz
obstojeþih naprav za proizvodnjo svinca, bakra in cinka
Parameter odpadne vode

Izražen
kot

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

mg/l

30
6,5 - 9,5
80

40
6,5 - 9,5
(a)

ml/l

0,5

10

3

-

0,1
2 (b)
0,5
10 (b)
2,0
30 (b)
0,1 (c)
3 (c)
1,0
2,0
0,1
1,0
1,0
0,5
15 (b)
0,1
0,5
15 (b)
0,5
0,5
3,0
0,01 (d)
1 (b)

0,1
2 (b)
0,5
10 (b)
2,0
30 (b)
0,1 (c)
3 (c)
1,0
2,0
0,1
1,0
1,0
0,5
15 (b)
0,1
0,5
15 (b)
0,5
0,5
0,01 (d)
1 (b)

Enota

o

Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Arzen *

As

Baker *

Cu

Cink *

Zn

Kadmij *

Cd

Kobalt *
Kositer *
Krom – šestvalentni *
Mangan *
Molibden *
Nikelj *

Co
Sn
Cr
Mn
Mo
Ni

Srebro *
Svinec *

Ar
Pb

Talij *
Vanadij *
Železo *
Živo srebro *

Ta
Va
Fe
Hg

C

SD
mg/l
g/t
mg/l
g/t
mg/l
g/t
mg/l
g/t
mg/l
mg/l
g/t
mg/l
mg/l
mg/l
g/t
mg/l
mg/l
g/t
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
g/t
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Parameter odpadne vode

Klor — prosti *
Nitritni dušik *
Cianid – prosti *
Celotni fosfor
Sulfat
Sulfid
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) *
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)

Uradni list Republike Slovenije
Izražen
kot

Enota

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

Cl2
N
CN
P
SO4
S

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,1
1,0
0,1
1,0
(e)
1,0

0,1
10
0,1
300
1,0

O2
O2

g/t
mg/l
mg/l
mg/l

1500
25
10
0,5

10
0,5

Cl

Oznaka * oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave kot vrednost, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali þistilno napravo;
þe letna zmogljivost proizvodnje svinca, bakra ali cinka skupaj s stranskimi proizvodi ne
presega 10 t, se mejna vrednost za emisijski faktor ne uporablja;
þe koncentracija kadmija v odpadni vodi posamezne naprave za proizvodnjo barvnih kovin
presega 1,0 mg/l, je treba zagotoviti þišþenje odpadne vode iz te naprave tako, da na iztoku iz
industrijske þistilne naprave koncentracija kadmija ne presega 0,1 mg/l;
þe koncentracija živega srebra v odpadni vodi posamezne naprave za proizvodnjo barvnih
kovin presega 0,1 mg/l, je treba zagotoviti þišþenje odpadne vode iz te naprave tako, da na
iztoku iz industrijske þistilne naprave koncentracija živega srebra ne presega 0,01 mg/l;
mejna vrednost se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
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Preglednica 2: Mejne vrednosti parametrov in emisijskih faktorjev odpadne vode iz
obstojeþih naprav za proizvodnjo molibdena in volframa
Parameter odpadne vode

Izražen
kot

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

mg/l

30
6,5 - 9,5
80

40
6,5 - 9,5
(a)

ml/l

0,5

10

3

-

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
g/t
mg/l
mg/l
mg/l
g/t
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

3,0
0,1
0,5
1,0
1,0
1,0
60 (b)
0,5
0,1
5,0
200 (c)
3,0
30
20
1,0
(d)
1,0

0,1
0,5
1,0
1,0
1,0
60 (b)
0,5
0,1
5,0
200 (c)
30
20
300
1,0

g/t
mg/l
mg/l
mg/l

1500
25
10
0,5

10
0,5

o

Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Aluminij *
Arzen *
Baker *
Kobalt *
Mangan *
Molibden *

Al
As
Cu
Co
Mn
Mo

Nikelj *
Srebro *
Volfram *

Ni
Ar
W

Železo *
Amonijev dušik *
Fluorid *
Celotni fosfor
Sulfat
Sulfid
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) *
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Enota

C

SD

Fe
N
F
P
SO4
S
O2
O2
Cl

Oznaka * oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a)
(b)
(c)
(d)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave kot vrednost, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali þistilno napravo;
þe letna zmogljivost proizvodnje molibdena skupaj s stranskimi proizvodi ne presega 10 t, se
mejna vrednost za emisijski faktor ne uporablja;
þe letna zmogljivost proizvodnje volframa skupaj s stranskimi proizvodi ne presega 10 t, se
mejna vrednost za emisijski faktor ne uporablja;
mejna vrednost se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
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Preglednica 3: Mejne vrednosti parametrov in emisijskih faktorjev odpadne vode iz
obstojeþih naprav za proizvodnjo aluminija
Parameter odpadne vode

Izražen
kot

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH-vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Aluminij *
Baker *
Cink *
Kobalt *
Celotni krom *
Mangan *
Nikelj *
Svinec *
Klor – prosti *
Amonijev dušik *
Cianid – prosti *
Fluorid *
Celotni fosfor
Sulfat
Sulfit
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) *
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)
Heksaklorobenzen *

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

mg/l

30
6,5 - 9,5
80

40
6,5 - 9,5
(a)

ml/l

0,5

10

3

-

Enota

o

C

SD
Al
Cu
Zn
Co
Cr
Mn
Ni
Pb
Cl2
N
CN
F
P
SO4
SO3

g/t
mg/l
mg/l
mg/l
g/t
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
g/t
mg/l
mg/l
mg/l

20
0,5
2,0
1,0
0,5
1,0
0,5
0,5
0,1 (b)
10
0,1 (c)
300
1,0
(d)
1,0

20
0,5
2,0
1,0
0,5
1,0
0,5
0,5
0,1 (b)
10
0,1
300
300
10

O2
O2

g/t
mg/l
g/t
mg/l
mg/l
g/t

500
25
50
1,0
0,003 (e)
0,0003
(e)

50
1,0
0,003 (e)
0,0003
(e)

Cl
HCB

Oznaka * oznaþuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave kot vrednost, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali þistilno napravo;
mejna vrednost za prosti klor velja za odpadne vode iz naprave za þišþenje odpadnih plinov
klorove rafinacije. V odpadni vodi na izpustu iz naprave ne sme biti sledi prostega klora;
mejna vrednost velja za odpadne vode, ki nastajajo pri luženju materiala pri praznjenju peþi;
mejna vrednost se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;
mejna vrednost velja za odpadne vode iz naprav za þišþenje odpadnih plinov klorove
rafinacije.
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Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz livarn barvnih kovin

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne
vode iz livarn barvnih kovin
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta
in Sveta 2006/11/ES z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju
pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti
(UL L št. 64 z dne 4. 3. 2006, str. 52) določa za naprave za litje,
pretaljevanje in kovanje barvnih kovin ter naprav za proizvodnjo
polizdelkov iz barvnih kovin (v nadaljnjem besedilu: livarna ulitkov) v zvezi z emisijo snovi in toplote pri odvajanju industrijske
odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda):
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe za zmanjševanje emisije snovi.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz livarn ulitkov, ki niso urejena s to uredbo, se
uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Za vprašanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod pa se uporablja predpis,
ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter
pogoje za njegovo izvajanje.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za odvajanje odpadnih vod iz livarn ulitkov, in sicer za:
– naprave za litje in pretaljevanje barvnih kovin iz primarnih surovin in
– naprave za proizvodnjo polizdelkov iz barvnih kovin z
iztiskanjem, kovanjem, toplim in hladnim valjanjem ter vlečenjem.
(2) Livarne ulitkov so podrobneje opisane v Referenčnem
dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah kovačij in livarn
2005/C107/05 z dne 15. aprila 2005 za namene Direktive Sveta
96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL C št. 107 z dne 3. 5. 2007, str. 12), ki je
dostopen tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije
za okolje.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena se ta uredba ne uporablja za odpadno vodo iz livarn
ulitkov, če:
– povprečni dnevni pretok odpadne vode ne presega
15 m3/dan,
– letna količina odpadne vode ne presega 4.000 m3,
– obremenjevanje z odpadno vodo ne presega 50 PE,
– v odpadni vodi za nobeno od nevarnih snovi iz Prilog
1 in 2, ki sta sestavni del te uredbe, letna količina ne presega
količine za nevarne snovi, določene v predpisu, ki ureja emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo in
– se odpadna voda ne odvaja iz objektov ali stavb, v katerih
so naprave za regeneracijo peska ali naprave za izdelavo jeder.
(4) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odpadno
vodo iz naprav za pripravo vode, iz hladilnih sistemov in parnih
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generatorjev znotraj območja livarne ulitkov ter za komunalno
odpadno vodo, ki nastaja na območju livarne ulitkov.
3. člen
(mejne vrednosti)
(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz livarn
ulitkov, ki se odvaja neposredno in posredno v vode ali odvaja
v javno kanalizacijo, so določene v preglednici 1 v Prilogi 1 te
uredbe.
(2) Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali
skupno čistilno napravo, se za odpadno vodo iz livarne ulitkov,
ki se odvaja v javno kanalizacijo, uporabljajo mejne vrednosti,
ki so v prilogah te uredbe določene za neposredno in posredno
odvajanje v vode.
(3) Mejna koncentracija sulfatov za odvajanje odpadne
vode iz livarne ulitkov v kanalizacijo je enaka 600 mg/l.
(4) Če količina odpadne vode iz livarne ulitkov presega 15
odstotkov vse odpadne vode, ki se čisti na komunalni ali skupni
čistilni napravi, se ne glede na določbe prejšnjega odstavka
mejna koncentracija sulfatov določi kot vrednost, pri kateri po
mešanju z drugimi odpadnimi vodami v kanalizaciji na dotoku
na komunalno ali skupno čistilno napravo koncentracija sulfatov ne presega 200 mg/l.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda)
Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec livarne
ulitkov z namenom, da so izpolnjene zahteve v zvezi z mejnimi
vrednostmi iz te uredbe, so:
1. uporaba suhih sistemov za odpraševanje, kjer je to
tehnično izvedljivo;
2. uporaba bioloških naprav za odpraševanje in filtrov iz
komposta pri napravah za čiščenje odpadnih plinov;
3. preprečevanje nastajanja padavinske odpadne vode
na območju skladiščenja vhodnih surovin s prekrivanjem skladišč;
4. preprečevanje nastajanja adsorbljivih organskih halogenov (AOX) v odpadni vodi z zagotavljanjem najmanjše
možne uporabe halogenov in kemikalij, pri katerih se sproščajo
halogeni;
5. vodenje obratovalnega dnevnika, iz katerega je razvidna količina uporabljenih topil in čistil ter čas uporabe in
navedba proizvajalca topil in čistil s povzetkom njegove izjave, da ta topila in čistila ne vsebujejo organsko vezanih
halogenov;
6. ločevanje tokov različno onesnaženih odpadnih vod z
namenom njihove ločene obdelave pred čiščenjem ali njihove
ponovne uporabe.
5. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec livarne ulitkov, ki je pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, če ne izvaja ukrepov iz 4.
člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca livarne ulitkov.
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7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav)

(1) Upravljavec obstoječe livarne ulitkov mora prilagoditi
obratovanje obstoječe livarne ulitkov v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije snovi iz Priloge 1 te uredbe najpozneje do
31. decembra 2012.
(2) Do prilagoditve obstoječih livarn ulitkov v skladu s
prejšnjim odstavkom se za obstoječe livarne ulitkov uporabljajo
mejne vrednosti, ki so določene v Prilogi 2 te uredbe.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena mora upravljavec obstoječe livarne ulitkov prilagoditi obratovanje obstoječe livarne ulitkov določbam 3. člena te
uredbe, če se zaradi posegov v livarno ulitkov poveča njena
proizvodna zmogljivost za več kakor 25 odstotkov po uveljavitvi
te uredbe.
(4) Proizvodna zmogljivost obstoječe livarne ulitkov iz
prejšnjega odstavka je največja zmogljivost naprave ulitkov, ki
jo opredeli proizvajalec livarne in zapiše v tehnično dokumentacijo, namenjeno uporabnikom takšne naprave, ter se izraža
v masi ulitkov, ki nastanejo oziroma se obdelajo v 24 urah
obratovanja livarne ulitkov ali v 1 uri, če livarna ulitkov ne more
obratovati neprekinjeno 24 ur.
8. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbe četrtega odstavka 3. člena te
uredbe se za odpadno vodo iz obstoječe livarne ulitkov, odvedeno v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s komunalno ali
skupno čistilno napravo, uporabljajo mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo do roka iz operativnega programa na
področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do katerega se
morajo odpadne vode iz te javne kanalizacije odvajati v vode
očiščene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(2) Če obstoječa livarna ulitkov ni priključena na javno
kanalizacijo, se določbe prejšnjega odstavka uporabljajo do
31. decembra 2008 tudi za odpadno vodo, ki se iz livarne ulitkov odvaja neposredno v vode, če je iz dokumentacije, priložene k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja razvidno, da
so za priključitev livarne ulitkov na javno kanalizacijo izpolnjeni
vsi pogoji upravljavca javne kanalizacije.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-39/2007/7
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA 2007-2511-0111
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov in emisijskih faktorjev odpadne vode iz
livarne ulitkov barvnih kovin
Parameter odpadne vode

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Aluminij
Baker *
Cink *
Kadmij *
Krom – celotni *
Krom – šestvalentni *
Molibden *
Nikelj *
Volfram *
Svinec *
Železo
Klor - prosti *
Amonijev dušik *
Nitritni dušik *
Cianid – prosti *
Fluorid *
Celotni fosfor
Sulfat
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Težkohlapne lipofilne snovi (mašþobe,
mineralna olja)
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) *
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki * –
LKCH

Izražen
kot

Enota

o

C

mg/l
ml/l
SD

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 – 9,5
50
0,5

40
6,5 – 9,5
(a)
10

6

–

Al
Cu
Zn
Cd
Cr
Cr
Mo
Ni
W
Pb
Fe
Cl2
N
N
CN
F
P
SO4

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

3,0
0,5
2,0
0,1
0,5
0,1
1,0 (e)
0,5
5,0 (e)
0,5
3,0
0,5
30,0
5,0
0,2
30
2
(d)

(b)
0,5
2,0
0,1
0,5
0,1
1,0 (e)
0,5
5,0 (e)
0,5
(b)
0,5
(c)
10,0
0,2
50
(d)

O2
O2

mg/l
mg/l
mg/l

400
40
20

–
–
100

C
Cl
Cl

mg/l
mg/l
mg/l

10
0,1
0,1

10
1,0
0,1

Oznaka * oznaþuje nevarno snov, oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Priloga

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v odpadni vodi se doloþi v1
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave kot vrednost, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali þistilno napravo;
mejna vrednost parametra se izraþuna posredno z upoštevanjem mejne vrednosti za
neraztopljive snovi;
za odpadne vode, ki odtekajo na þistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je
mejna vrednost 100 mg/l, za te, ki odtekajo na þistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali veþjo
od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l;
mejna vrednost za odvajanje v vode se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, mejna vrednost za odvajanje v
javno kanalizacijo pa se doloþi v skladu z doloþbami 3. þlena te uredbe;
mejna vrednost se uporablja za livarne ulitkov molibdena in volframa in zlitin molibdena in
volframa.

Stran

6233

Stran

6234 /

Št.

45 / 25. 5. 2007

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 2
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov in emisijskih faktorjev odpadne vode iz
obstojeþe livarne ulitkov barvnih kovin
Parameter odpadne vode

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Aluminij
Baker *
Cink *
Kadmij *
Krom – celotni *
Krom – šestvalentni *
Molibden
Nikelj *
Volfram
Svinec *
Železo
Klor - prosti *
Amonijev dušik *
Nitritni dušik *
Cianid – prosti *
Fluorid *
Celotni fosfor
Sulfat
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Težkohlapne lipofilne snovi (mašþobe,
mineralna olja)
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) *
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki * –
LKCH

Izražen
kot

Enota

o

C

mg/l
ml/l
SD

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 – 9,5
50
0,5

40
6,5 – 9,5
(a)
10

6

–

Al
Cu
Zn
Cd
Cr
Cr
Mo
Ni
W
Pb
Fe
Cl2
N
N
CN
F
P
SO4

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

3,0
0,5
2,0
0,5
0,5
1,0 (e)
3,0
2,0
(d)

(b)
0,5
2,0
0,5
0,5
1,0 (e)
(b)
(d)

O2
O2

mg/l
mg/l
mg/l

400
20

–
100

C
Cl
Cl

mg/l
mg/l
mg/l

10
1,0
0,1

10
1,0
0,1

Oznaka * oznaþuje nevarno snov, oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave kot vrednost, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali þistilno napravo;3
mejna vrednost parametra se izraþuna posredno z upoštevanjem mejne vrednosti za
neraztopljive snovi;
za odpadne vode, ki odtekajo na þistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je
mejna vrednost 100 mg/l, za te, ki odtekajo na þistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali veþjo
od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l;
mejna vrednost za odvajanje v vode se doloþi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, mejna vrednost za odvajanje
v javno kanalizacijo pa se doloþi v skladu z doloþbami 3. þlena te uredbe;
mejna vrednost se uporablja za livarne ulitkov svinca in njegovih zlitin.
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2461.

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo in
obdelavo železa in jekla

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne
vode iz naprav za proizvodnjo in obdelavo
železa in jekla
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta
in Sveta 2006/11/ES z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju
pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti
(UL L št. 64 z dne 4. 3. 2006, str. 52) določa za naprave za
proizvodnjo in obdelavo železa in jekla v zvezi z emisijo snovi
in toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: odpadna voda):
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe za zmanjševanje emisije snovi.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla,
ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo. Za vprašanja obratovalnega monitoringa odpadnih
vod pa se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni
monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za odvajanje odpadne vode iz naslednjih naprav za proizvodnjo in obdelavo
železa in jekla, in sicer:
1. naprav za sintranje,
2. plavžev za proizvodnjo surovega železa in naprav za
granulacijo žlindre,
3. naprav za razžveplanje surovega železa,
4. naprav za proizvodnjo surovega jekla vključno s sekundarno metalurgijo,
5. naprav za kontinuirano litje in vroče oblikovanje,
6. naprav za vroče oblikovanje cevi,
7. naprav za hladno valjanje trakov,
8. naprav za hladno oblikovanje cevi, profilov, paličnega
jekla in žice in
9. naprav za kontinuirano vroče potopno nanašanje površinske zaščite polizdelkov iz jekla.
(2) Naprave iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah v proizvodnji železa in jekla 2002/C 12/04
z dne 21. decembra 2001 za namene Direktive Sveta 96/61/ES
o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (UL
C št. 12 z dne 16. 1. 2002, str. 5), ki je dostopen tudi na spletni
strani Agencije Republike Slovenije za okolje.
(3) Naprave iz 5. do 9. točke prvega odstavka tega člena
so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših
razpoložljivih tehnikah v industriji obdelave železnih kovin 2002/
C12/04 z dne 21. decembra 2005 za namene Direktive Sveta
96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (UL C št. 12 z dne 16. 1. 2002, str. 5), ki je dostopen tudi na
spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.
(4) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odpadno
vodo iz naprav za pripravo vode, iz hladilnih sistemov in parnih
generatorjev na območju naprav za proizvodnjo in obdelavo
železa in jekla ter za komunalno odpadno vodo, ki nastaja na
tem območju.
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3. člen
(mejne vrednosti)
(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode in mejne
vrednosti emisijskih faktorjev odpadne vode iz naprav za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla, ki se odvaja neposredno ali
posredno v vode in javno kanalizacijo, so določene v preglednicah 1 in 2 v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Emisijski faktor posamezne snovi v odpadni vodi za
napravo za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla je razmerje
med maso te snovi v odpadni vodi, ki se je z odpadno vodo
odvedla v enem dnevu, in maso železa in jekla, ki se proizvede
ali obdela v napravi za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla v
enakem obdobju, če obratujejo vse naprave za proizvodnjo in
obdelavo železa in jekla s proizvodno zmogljivostjo. Emisijski
faktor se izraža v gramih posameznega parametra na tono
proizvedenega oziroma obdelanega železa in jekla.
(3) Proizvodna zmogljivost iz prejšnjega odstavka je največja zmogljivost naprave za proizvodnjo in obdelavo železa
in jekla, ki jo opredeli proizvajalec naprave in zapiše v tehnično
dokumentacijo, namenjeno uporabnikom naprave, ter se izraža
v masi proizvedenih oziroma obdelanih kovin v napravi za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla v 24 urah obratovanja ali v
eni uri, če naprava za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla
ne more obratovati neprekinjeno 24 ur.
(4) Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali
skupno čistilno napravo, se za odpadno vodo iz naprave za
proizvodnjo in obdelavo železa in jekla, ki se odvaja v javno kanalizacijo, uporabljajo mejne vrednosti, ki so v prilogah te uredbe določene za neposredno in posredno odvajanje v vode.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda)
(1) Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla z namenom,
da so izpolnjene zahteve v zvezi z mejnimi vrednostmi iz te
uredbe, so:
1. uporaba suhih sistemov za odpraševanje, kjer je to
tehnično izvedljivo;
2. uporaba bioloških naprav za odpraševanje in filtrov iz
komposta pri napravah za čiščenje odpadnih plinov;
3. ponovna uporaba odpadne in hladilne vode v napravah
za granulacijo žlindre;
4. ponovna uporaba vode za izpiranje, očiščene z uporabo kaskadnega čiščenja ali ionske izmenjave;
5. regeneracija procesnih raztopin z ekstrakcijo, cementacijo, kristalizacijo, izmenjavo ionov in filtracijo z uporabo
membran;
6. preprečevanje nastajanja padavinske odpadne vode na
območju skladiščenja vhodnih surovin s prekrivanjem skladišč;
7. uporaba postopkov za zmanjševanje izpuščanja snovi
za površinsko obdelavo z odvajanjem odpadne vode, kot je zbiranje razškropljenih tekočin ali posnemanje odpadnih tekočin
za površinsko obdelavo;
8. preprečevanje nastajanja adsorbljivih organskih halo
genov (AOX) v odpadni vodi z zagotavljanjem najmanjše možne uporabe halogenov in kemikalij, pri katerih se sproščajo
halogeni;
9. vodenje obratovalnega dnevnika, iz katerega je razvidna količina uporabljenih topil in čistil ter čas uporabe in navedba proizvajalca topil in čistil s povzetkom njegove izjave, da ta
topila in čistila ne vsebujejo organsko vezanih halogenov, in
10. ločevanje tokov različno onesnaženih odpadnih vod
zato, da se ločeno obdelajo pred čiščenjem ali njihovo ponovno
uporabo.
(2) Upravljavec naprave za proizvodnjo železa in jekla
mora zagotoviti, da se odpadna voda ne odvaja iz:
– naprav za sintranje,
– naprav za razžveplanje surovega železa in
– naprav za proizvodnjo surovega jekla, razen naprav za
hlajenje odpadnega plina in sekundarne metalurgije.
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5. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo in obdelavo
železa in jekla, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, če ne izvaja ukrepov iz 4. in 7. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla.
7. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbe četrtega odstavka 3. člena te
uredbe se za odpadno vodo iz obstoječe naprave za proizvodnjo
in obdelavo železa in jekla, odvedeno v javno kanalizacijo, ki ni
zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo
mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo do roka iz
operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do
katerega se morajo odpadne vode iz te javne kanalizacije odvajati v vode očiščene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi
pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(2) Če obstoječa naprava za proizvodnjo in obdelavo
železa in jekla ni priključena na javno kanalizacijo, se določbe
prejšnjega odstavka uporabljajo do 31. decembra 2008 tudi
za odpadno vodo, ki se iz naprave za proizvodnjo in obdelavo
železa in jekla odvaja neposredno v vode, če je iz dokumentacije, priložene k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja,
razvidno, da so za priključitev naprave za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla na javno kanalizacijo izpolnjeni vsi pogoji
upravljavca javne kanalizacije.
8. člen
(prilagoditev obstoječih naprav)
(1) Upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla mora prilagoditi njeno obratovanje v
zvezi z mejnimi vrednostmi emisije snovi iz Priloge 1 te uredbe
najpozneje do 31. decembra 2012.
(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za proizvodnjo in
obdelavo železa in jekla v skladu s prejšnjim odstavkom se zanjo
uporabljajo mejne vrednosti, ki so določene v preglednicah 1 in
2 v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena mora upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo in
obdelavo železa in jekla prilagoditi njeno obratovanje določbam
3. člena te uredbe, če se zaradi posegov v napravo poveča
njena proizvodna zmogljivost za več kakor 25 odstotkov od
uveljavitve te uredbe.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za proizvodnjo železa in jekla (Uradni list RS, št. 90/00 in 41/04
– ZVO-1).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-48/2007/6
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA 2007-2511-0056
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Preglednica 1: Mejne vrednosti splošnih parametrov odpadne vode za naprave za
proizvodnjo in obdelavo železa in jekla
MEJNE VREDNOSTI
Za neposredno ali
Za odvajanje v
Parameter
Enota
posredno odvajanje v
javno kanalizacijo
vode
I. SPLOŠNI
PARAMETRI
Temperatura
30
40
qC
pH-vrednost
6,5 - 9,0
6,5 - 9,5
(2)
Neraztopljene snovi
mg/l
20, 40 (1)
Usedljive snovi
ml/l
0,5
10
(1)

Uporablja se za plavže za proizvodnjo surovega železa in naprave za
granulacijo žlindre in za naprave za proizvodnjo surovega jekla vkljuþno s
sekundarno metalurgijo.

(2)

Mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi
se doloþi v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne
kanalizacije in komunalne ali skupne þistilne naprave, in sicer kot vrednost pri
kateri ni negativnega vpliva na kanalizacijo ali þistilno napravo.

Preglednica 2: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprave za proizvodnjo
in obdelavo železa in jekla za odvajanje neposredno in posredno v vode in v
kanalizacijo
Parameter

II. BIOLOŠKI
PARAMETRI
Strupenost za vodne
bolhe
III. ANORGANSKI
PARAMETRI
Baker * (3)

Izražen
kot

Enota

2

4

5

6

7

8

9

6 (4)

3

3

3

6

6

6

mg/l
g/t
mg/l
g/t

0,6
0,09
4,0
0,6

2,0

2,0
-

2,0
-

2,0
-

2,0
-

0,5
2,0
-

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
g/t
mg/l
g/t

0,8
0,12
1
0,15

0,2
0,2
-

0,2
0,2
-

0,2
0,1
0,2
-

0,2
0,1
0,2
-

2,0
0,2
0,1
0,2
0,5
-

SD

Cu

Cink *

Zn

Kositer *
Celotni krom * (2)
Krom – šestvalentni *
Nikelj * (2)

Sn
Cr
Cr
Ni

Svinec *

Pb

(6)

0,5
0,5
0,5
(6)

-

1
Priloga

Stran

6238 /

Št.

45 / 25. 5. 2007

Parameter

Železo *
Nitritni dušik *
Cianid - prosti *
Fluorid *
Celotni fosfor
IV. ORGANSKI
PARAMETRI
Celotni organski ogljik
(TOC)
Kemijska potreba po
kisiku (KPK)
Biokemijska potreba
po kisiku (BPK5)
Adsorbljivi organski
halogeni * (AOX)
Fenoli *

Izražen
kot

Uradni list Republike Slovenije
Enota

2

4

5

6

7

8

9

F
P

mg/l
g/t
mg/l
mg/l
g/t
mg/l
mg/l

10,0
2,0
0,8
0,12
-

5,0
-

5,0
-

5,0
-

3,0
5,0
30
2,0

5,0
5,0
30
2,0

3,0
0,2
2,0

C

mg/l

20

20

5

10

10

10

5

O2

mg/l
g/t

100

50 (5,

40 (5)

200

200

300

300

25 (5)

25 (5)

25 (5)

25 (5)

25 (5)

25 (5)

Fe

N
CN

(1,5)

6)

(5)

(5)

(5)

O2

mg/l

15
25 (5)

Cl

mg/l

-

-

-

-

-

-

1,0

C6H5O
H

mg/l

0,1

0,1

-

-

-

-

-

* oznaþuje nevarno snovi, oznake naprav pa pomenijo:
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

plavži za proizvodnjo surovega železa in naprave za granulacijo žlindre,
naprave za proizvodnjo surovega jekla vkljuþno s sekundarno metalurgijo,
naprave za kontinuirano litje in vroþe oblikovanje,
naprave za vroþe oblikovanje cevi,
naprave za hladno valjanje trakov,
naprave za hladno oblikovanje cevi, profilov, paliþnega jekla in žice,
naprave za kontinuirano vroþe potopno nanašanje površinske zašþite
polizdelkov iz jekla.

Oznake v preglednici pomenijo naslednje:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(5)

(1,5)

pri proizvodnji surovega železa z vpihavanjem premoga veljata vrednosti za
KPK 60 g/t in 200 mg/l;
se uporablja za proizvodnjo jekel, ki vsebujejo krom in nikelj;
za proizvodnjo feromanganskega surovega železa veljata vrednosti 0,15 g/t in
1 mg/l;
vrednost se nanaša na proizvodnjo, pri kateri nastaja veþ kot 0,3 m3 odpadne
vode na 1 t surovega jekla;
se uporablja za neposredno in posredno odvajanje odpadne vode v vode;
za proizvodnjo livarniškega surovega jekla ob uporabi sekundarnih surovin, ki
vsebujejo železo, se uporablja namesto mejnih koncentracij mejna vrednost
za emisijske faktorje in sicer za KPK 100 g/t, za cink 1g/t in za svinec 0,25 g/t.

2
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PRILOGA 2
Preglednica 1: Mejne vrednosti splošnih parametrov odpadne vode za obstojeþe
naprave za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla.
MEJNE VREDNOSTI
Odvajanje neposredno Odvajanje v javno
Parameter
Enota
in posredno v vode
kanalizacijo
I. SPLOŠNI
PARAMETRI
Temperatura
30
40
qC
pH-vrednost
6,5 - 9,0
6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi
mg/l
80
(1)
Usedljive snovi
ml/l
0,5
10
(1)

Mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi
se doloþi v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne
kanalizacije in komunalne ali skupne þistilne naprave, in sicer kot vrednost pri
kateri ni negativnega vpliva na kanalizacijo ali þistilno napravo.

Preglednica 2: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode za obstojeþe naprave za
proizvodnjo in obdelavo železa in jekla za odvajanje neposredno in posredno v vode
in v javno kanalizacijo
Parameter

II. BIOLOŠKI
PARAMETRI
Strupenost za vodne
bolhe
III. ANORGANSKI
PARAMETRI
Baker * (3)
Cink *

Izražen
kot

Enota

2

4

5

6

7

8

9

6 (4)

3

3

3

6

6

6

mg/l
g/t
mg/l
g/t

0,6
0,09
4,0
0,6

2,0

2,0
-

2,0
-

2,0
-

2,0
-

0,5
2,0
-

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
g/t
mg/l
g/t

0,8
0,12
1
0,15

0,5
0,5
-

0,5
0,5
-

0,5
0,1
0,5
-

0,5
0,1
0,5
-

2,0
0,5
0,1
0,5
0,5
-

mg/l
g/t

10,0
2,0

5,0
-

5,0
-

3,0
-

5,0
-

3,0
-

SD

Cu
Zn

Kositer *
Celotni krom * (2)
Krom - šestvalentni *
Nikelj * (2)

Sn
Cr
Cr
Ni

Svinec *

Pb

Železo *

Fe

(6)

0,5
0,5
0,5
(6)

5,0
-

3
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Parameter

Nitritni dušik *
Cianid - prosti *
Fluorid *
Celotni fosfor
IV. ORGANSKI
PARAMETRI
Celotni organski ogljik
(TOC)
Kemijska potreba po
kisiku (KPK)
Biokemijska potreba
po kisiku (BPK5)
Adsorbljivi organski
halogeni * (AOX)

Izražen
kot

Uradni list Republike Slovenije
Enota

2

4

5

6

7

8

9

F
P

mg/l
mg/l
g/t
mg/l
mg/l

0,8
0,12
-

-

-

-

5,0
30
2,0

5,0
30
2,0

0,2
2,0

C

mg/l

-

-

5

10

10

10

5

O2

mg/l
g/t

100

50 (5,

40 (5)

200

200

300

300

25 (5)

25 (5)

25 (5)

25 (5)

25 (5)

25 (5)

-

-

-

-

-

1,0

N
CN

(1,5)

O2

mg/l

15(1,5)
25 (5)

Cl

mg/l

-

6)

(5)

(5)

(5)

* pri posameznem parametru oznaþuje nevarno snov, oznake naprav pa pomenijo:
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

plavži za proizvodnjo surovega železa in naprave za granulacijo žlindre,
naprave za proizvodnjo surovega jekla vkljuþno s sekundarno metalurgijo,
naprave za kontinuirano litje in vroþe oblikovanje,
naprave za vroþe oblikovanje cevi,
naprave za hladno valjanje trakov,
naprave za hladno oblikovanje cevi, profilov, paliþnega jekla in žice,
naprave za kontinuirano vroþe potopno nanašanje površinske zašþite
polizdelkov iz jekla.

Oznake v preglednici pomenijo naslednje:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

pri proizvodnji surovega železa z vpihavanjem premoga veljata vrednosti za
KPK 60 g/t in 200 mg/l,
se uporablja za proizvodnjo jekel, ki vsebujejo krom in nikelj,
za proizvodnjo feromanganskega surovega železa veljata vrednosti 0,15 g/t in
1 mg/l,
vrednost se nanaša na proizvodnjo, pri kateri nastaja veþ kot 0,3 m3 odpadne
vode na 1 t surovega jekla,
se uporablja za neposredno ali posredno odvajanje odpadne vode v vode,
za proizvodnjo livarniškega surovega jekla ob uporabi sekundarnih surovin, ki
vsebujejo železo, se uporablja namesto mejnih koncentracij mejna vrednost
za emisijske faktorje, in sicer za KPK 100 g/t, za cink 1g/t in za svinec 0,25 g/t.

4
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2462.

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz livarn in kovačij sive litine,
zlitin z železom in jekla

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne
vode iz livarn in kovačij sive litine,
zlitin z železom in jekla
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta
in Sveta 2006/11/ES z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju
pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti
(UL L št. 64 z dne 4. 3. 2006, str. 52) določa za livarne sive
litine, zlitin z železom in jekla (v nadaljnjem besedilu: livarne)
in kovačije sive litine, zlitin z železom in jekla v zvezi z emisijo
snovi in toplote (v nadaljnjem besedilu: kovačije) pri odvajanju
industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna
voda):
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe za zmanjševanje emisije snovi.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz livarn, oziroma kovačij, ki niso urejena s to
uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Za
vprašanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod pa se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring
odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za odvajanje odpadnih vod iz livarn, in sicer iz:
1. naprav za taljenje,
2. naprav za litje pri litju, hlajenju in praznjenju,
3. naprav za čiščenje odlitkov,
4. naprav za izdelavo modelov in obdelavo peska,
5. naprav za izdelavo jeder in
6. čistilnih naprav za mokro pranje odpadnih plinov.
(2) Določbe te uredbe se uporabljajo tudi za odvajanje
odpadnih vod iz kovačij, in sicer iz naprav za obdelavo sive
litine, zlitin z železom in jekla.
(3) Kovačije in livarne so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah kovačij in
livarn 2005/C107/05 z dne 15. aprila 2005 za namene Direktive
Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju
onesnaževanja okolja (UL C št. 107 z dne 3. 5. 2007, str. 12), ki
je dostopen tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije
za okolje.
(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena se ta uredba ne uporablja za odpadno vodo iz livarn,
oziroma kovačij, če:
– povprečni dnevni pretok odpadne vode ne presega
15 m3/dan,
– letna količina odpadne vode ne presega 4.000 m3,
– obremenjevanje z odpadno vodo ne presega 50 PE,
– v odpadni vodi za nobeno od nevarnih snovi iz Prilog 1
in 2, ki sta sestavni del te uredbe letna količina ne presega
količine za nevarne snovi, določene v predpisu, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo, in
– se odpadna voda ne odvaja iz objektov ali stavb, v katerih
so naprave za regeneracijo peska ali naprave za izdelavo jeder.
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(5) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odpadno
vodo iz naprav za pripravo vode, iz hladilnih sistemov in parnih
generatorjev znotraj območja livarne, oziroma kovačije in za
komunalno odpadno vodo, ki nastaja na območju livarne ali
kovačije.
3. člen
(mejne vrednosti)
(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode in mejne
vrednosti emisijskih faktorjev odpadne vode iz livarn in kovačij,
ki se odvaja neposredno in posredno v vode ali odvaja v javno
kanalizacijo, so določene v preglednici 1 v Prilogi 1 te uredbe.
(2) Emisijski faktor posamezne snovi v odpadni vodi za
livarno ali kovačijo je razmerje med maso te snovi v odpadni
vodi, ki se je z odpadno vodo odvedla v enem dnevu, in maso
sive litine, zlitin z železom in jekla, ki se proizvede v livarni oziroma maso kovin, ki se obdela v kovačiji, v enakem obdobju,
če obratuje livarna oziroma kovačija s proizvodno zmogljivostjo.
Emisijski faktor se izraža v gramih posameznega parametra na
tono proizvedene sive litine, zlitin z železom in jekla.
(3) Proizvodna zmogljivost iz prejšnjega odstavka je največja zmogljivost livarne ali kovačije, ki jo opredeli proizvajalec
livarne oziroma kovačije in zapiše v tehnično dokumentacijo,
namenjeno uporabnikom livarne ali kovačije, ter se izraža v
masi proizvedene sive litine, zlitin z železom in jekla v livarni
oziroma mase obdelanih kovin v kovačiji v 24 urah obratovanja ali v 1 uri, če livarna oziroma kovačija ne more obratovati
neprekinjeno 24 ur.
(4) Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali
skupno čistilno napravo, se za odpadno vodo iz livarne ali
kovačije, ki se odvaja v javno kanalizacijo, uporabljajo mejne
vrednosti, ki so v Prilogah te uredbe določene za neposredno
in posredno odvajanje v vode.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda)
Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec livarne,
oziroma kovačije z namenom, da so izpolnjene zahteve v zvezi
z mejnimi vrednostmi iz te uredbe, so:
1. uporaba suhih sistemov za odpraševanje, kjer je to
tehnično izvedljivo;
2. uporaba bioloških naprav za odpraševanje in filtrov iz
komposta pri napravah za čiščenje odpadnih plinov;
3. preprečevanje nastajanja padavinske odpadne vode
na območju skladiščenja vhodnih surovin s prekrivanjem skladišč;
4. preprečevanje nastajanja adsorbljivih organskih halogenov (AOX) v odpadni vodi z zagotavljanjem najmanjše
možne uporabe halogenov in kemikalij, pri katerih se sproščajo
halogeni;
5. vodenje obratovalnega dnevnika, iz katerega je razvidna količina uporabljenih topil in čistil ter čas uporabe in navedba proizvajalca topil in čistil s povzetkom njegove izjave, da ta
topila in čistila ne vsebujejo organsko vezanih halogenov;
6. ločevanje tokov različno onesnaženih odpadnih vod z
namenom njihove ločene obdelave pred čiščenjem ali njihove
ponovne uporabe.
5. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec livarne, oziroma kovačije, ki je pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ne izvaja ukrepov iz 4. člena te uredbe.

Stran

6242 /

Št.

45 / 25. 5. 2007

Uradni list Republike Slovenije

(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca livarne oziroma kovačije.
7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav)
(1) Upravljavec obstoječe livarne, oziroma kovačije mora
prilagoditi obratovanje obstoječe livarne in kovačije v zvezi z
mejnimi vrednostmi emisije snovi iz Priloge 1 te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.
(2) Do prilagoditve obstoječih livarn, oziroma kovačij v
skladu s prejšnjim odstavkom se za obstoječe livarne, oziroma
kovačije uporabljajo mejne vrednosti, ki so določene v Prilogi 2
te uredbe.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena mora upravljavec obstoječe livarne, oziroma kovačije prilagoditi obratovanja obstoječe livarne, oziroma kovačije
določbam 3. člena te uredbe, če se zaradi posegov v livarno,
oziroma kovačijo poveča njena proizvodna zmogljivost za več
kot 25 odstotkov od uveljavitve te uredbe.
(4) Proizvodna zmogljivost obstoječe livarne, oziroma kovačije iz prejšnjega odstavka je največja zmogljivost naprave
za litje oziroma obdelavo sive litine, zlitin z železom in jekla, ki
jo opredeli proizvajalec livarne ali kovačije in zapiše v tehnično dokumentacijo, namenjeno uporabnikom livarne, oziroma
kovačije, ter se izraža v masi izdelkov, ki nastanejo oziroma
se obdelajo v 24 urah obratovanja livarne, oziroma kovačije
ali v 1 uri, če livarna, oziroma kovačija ne more obratovati
neprekinjeno 24 ur.
8. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbe četrtega odstavka 3. člena te
uredbe se za odpadno vodo iz obstoječe livarne oziroma kovačije, odvedeno v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo mejne vrednosti
za odvajanje v javno kanalizacijo do roka iz operativnega
programa na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do
katerega se morajo odpadne vode iz te javne kanalizacije odvajati v vode očiščene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi
pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(2) Če obstoječa livarna, oziroma kovačija ni priključena na
javno kanalizacijo, se določbe prejšnjega odstavka uporabljajo
do 31. decembra 2008 tudi za odpadno vodo, ki se iz livarne,
oziroma kovačije odvaja neposredno v vode, če je iz dokumentacije, priložene k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja
razvidno, da so za priključitev livarne, oziroma kovačije na javno
kanalizacijo izpolnjeni vsi pogoji upravljavca javne kanalizacije.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za litje
železa in jekla ter tempranje (Uradni list RS, št. 90/00 in 41/04
– ZVO-1).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-46/2007/6
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA 2007-2511-0054
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov in emisijskih faktorjev odpadne vode iz
livarne in kovaþije
Parameter odpadne vode

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Arzen *
Baker *
Cink *
Kadmij *
Krom – celotni *
Nikelj *
Svinec *
Cianid – prosti *
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) *
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)
Fenoli *

Izražen
kot

Enota

o

C

mg/l
ml/l

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 – 9,5
50
0,5

40
6,5 – 9,5
(a)
10

3

–

SD
As
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
Pb
CN

g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t

0,05
0,2
1,0
0,05
0,2
0,2
0,2
0,5 (b)

0,05
0,2
1,0
0,05
0,2
0,2
0,2
0,5

O2
O2
C
Cl
C6H5OH

g/t
mg/l
g/t
g/t
g/t

120
25
5
0,1
2,5 (c)

–
–
5
0,1
2,5

Oznaka * oznaþuje nevarno snov, oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a)
(b)
(c)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave kot vrednost, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali þistilno napravo;
velja za odpadne vode, ki se odvajajo v industrijsko þistilno napravo z biološkim þišþenjem;
velja samo za destilacijo in ekstrakcijo barvil in za odpadne vode, ki se odvajajo v industrijsko
þistilno napravo z biološkim þišþenjem.
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PRILOGA 2
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov in emisijskih faktorjev odpadne vode iz
obstojeþe livarne in kovaþije
Parameter odpadne vode

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura
pH vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
Arzen *
Baker *
Cink *
Kadmij *
Krom – celotni *
Nikelj *
Svinec *
Cianid – prosti *
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) *
Adsorbljivi organski halogeni * (AOX)
Fenoli *

Izražen
kot

Enota

o

C

mg/l
ml/l

Odvajanje
neposredno
in posredno
v vode

Odvajanje
v javno
kanalizacijo

30
6,5 – 9,5
80
0,5

40
6,5 – 9,5
(a)
10

3

–

SD
As
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
Pb
CN

g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t

0,05
0,25
1,0
0,05
0,25
0,25
0,25
0,5 (b)

0,05
0,25
1,0
0,05
0,25
0,25
0,25
0,5

O2
O2
C
Cl
C6H5OH

g/t
mg/l
g/t
g/t
g/t

120
25
5
0,5
2,5 (c)

–
–
5
0,5
2,5

Oznaka * oznaþuje nevarno snov, oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a)
(b)
(c)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v odpadni vodi se doloþi v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne
ali skupne þistilne naprave kot vrednost, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali þistilno napravo;
velja za odpadne vode, ki se odvajajo v industrijsko þistilno napravo z biološkim þišþenjem;
velja samo za destilacijo in ekstrakcijo barvil in za odpadne vode, ki se odvajajo v industrijsko
þistilno napravo z biološkim þišþenjem.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo

Na podlagi tretjega, četrtega in petega odstavka 17. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07
– ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
v vode in javno kanalizacijo
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05)
se v 1. členu besedilo »Direktivo Sveta 76/464/EGS z dne
4. maja 1976 o onesnaževanju pri odvajanju nevarnih snovi
v vodno okolje Skupnosti (UL L št. 129, z dne 18. 5. 1976)«
nadomesti z besedilom »Direktivo Evropskega parlamenta in
Sveta 2006/11/ES z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju
pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti
(UL L št. 64 z dne 4. 3. 2006, str. 52)«.
2. člen
V 2. členu se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. večja sprememba obratovanja naprave je vsak poseg
v napravo, ki bistveno spremeni glavne tehnične značilnosti
ali zmogljivost naprave tako, da se spremeni za več kakor 25
odstotkov najmanj ena od naslednjih vrednosti, določenih v
okoljevarstvenem dovoljenju:
– največja letna količina odpadnih vod na iztoku naprave,
– največja letna količina nevarnih snovi v odpadni vodi
iz naprave,
– mejna vrednost, določena na podlagi 10. člena te
uredbe,
– mejna vrednost, določena na podlagi 6., 7. in 8. člena
te uredbe,
– največji 6-urni povprečni pretok ali
– največji dnevni pretok odpadne vode.
Za večjo spremembo v obratovanja naprave šteje tudi:
– sprememba iztoka odpadnih vod, pri kateri se iztok
spremeni tako, da se odpadna voda odvaja v drug vodotok, ali
pride do priklopa ali odklopa od javne kanalizacije, in
– sprememba vhodnih surovin, pomožnih sredstev ali produktov, ki povzročijo spremembo sestave odpadnih vod tako,
da je treba spremeniti parametre pri meritvah v okviru izvajanja
obratovalnega monitoringa.
Če se zaradi posegov v napravo spremembe obratovanja
naprave uvajajo postopoma, se šteje za večjo spremembo naprave sprememba, pri kateri dosežejo učinki vseh sprememb
vrednosti večje spremembe iz prejšnjih odstavkov te točke;«.
V točki 6.5 se besedilo »in je kot gradbeni proizvod«
nadomesti z besedilom »in je zgrajena ali kot gradbeni
proizvod«.
V točki 13.1 se besedilo »v prilogi 3« nadomesti z besedilom »v preglednici 1 iz priloge 3«.
V točki 18.1 se za besedilom »ciprinidne vode« doda besedilo »ter vode, ki niso ciprinidne ali salmonidne vode,«.
Za 24. točko se dodata novi 25. in 26. točka, ki se glasita:
»25. zadrževalni čas je čas zadrževanja odpadne vode v
čistilni napravi, izračunan kot količnik med prostornino bazenov
in dnevnim pretokom na dotoku, pri čemer se povratni tokovi
ne štejejo za dotok odpadne vode.
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26. prednostne snovi so snovi, navedene v Odločbi št.
2455/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o določitvi seznama prednostnih snovi na področju vodne politike in o spremembi Direktive 2000/60/ES (UL L
št. 331 z dne 15. 12. 2001, str. 1).«.
3. člen
V 5. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če se industrijske odpadne vode iz naprave odvajajo
v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s komunalno ali skupno
čistilno napravo, se za industrijsko odpadno vodo iz naprave
uporabljajo mejne vrednosti, ki so v skladu s prvim odstavkom
tega člena določene za neposredno in posredno odvajanje
industrijske odpadne vode v vode.«.
4. člen
V 6. členu se v prvem odstavku besedilo »MVK – mejna
vrednost nitratnega dušika oziroma sulfatov, izražena v mg/l,v«
nadomesti z besedilom »MVK – mejna vrednost nitratov oziroma sulfatov, izražena v mg/l, pri čemer se mejna vrednost
nitratnega dušika izračuna iz mejne vrednosti nitratov z upoštevanjem masnega deleža dušika v nitratih,«.
5. člen
V 7. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»(mejna vrednost biološke razgradljivosti, amonijevega
dušika, sulfatov in težkohlapnih lipofilnih snovi za odvajanje
industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo)«.
V prvem odstavku se besedilo »dušika in sulfatov« nadomesti z besedilom »dušika, sulfatov in težkohlapnih lipofilnih
snovi«, za besedo »določene« pa se doda besedilo »v tej
uredbi in«.
V tretjem odstavku se besedilo »dušika in sulfatov« nadomesti z besedilom »dušika, sulfatov in težkohlapnih lipofilnih
snovi«.
6. člen
V 8. členu se v četrtem odstavku besedilo »iz drugega
odstavka tega člena« nadomesti z besedilom », ki niso salmonidne ali ciprinidne vode,«.
7. člen
V 9. členu se v prvem odstavku v enačbi številka ”0,1”
nadomesti s številko ”0,15”.
V tretjem odstavku se za besedo »če« doda besedilo
»nevarna snov ni prednostna snov in«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
se mejna vrednost letne količine nevarnih snovi v industrijski
odpadni vodi določi za posamezno prednostno snov v skladu
s prvim odstavkom tega člena tudi za napravo, iz katere se odvaja industrijska odpadna voda v javno kanalizacijo, pri čemer
se za srednji nizki pretok vodotoka šteje srednji nizki pretok
vodotoka na kraju iztoka odpadne vode iz komunalne čistilne
naprave, ki čisti odpadne vode iz naprave.«.
8. člen
V 14. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi
odstavek, ki se glasi:
»(8) Meritve monitoringa na iztoku zadrževalnika, čistilne naprave padavinske odpadne vode ter komunalne
čistilne naprave ali skupne čistilne naprave, v kateri se čisti
skupaj s komunalno odpadno vodo tudi padavinska odpadna
voda, se pri vrednotenju rezultatov meritev monitoringa ne
upoštevajo, če je odpadna voda na vtoku onesnažena zaradi naravnih neugodnih vremenskih razmer ali naravnih ali
drugih nesreč.«.
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9. člen
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»IV. OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE IN PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA«.
10. člen
V 15. členu se za sedmim odstavkom dodata nova osmi
in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Okoljevarstveno dovoljenje je treba pridobiti tudi za
vsako večjo spremembo naprave iz prvega odstavka tega člena, komunalne ali skupne čistilne naprave iz drugega odstavka
tega člena in zadrževalnika padavinske odpadne vode, čistilne
naprave padavinske odpadne vode in lovilca olj iz tretjega
odstavka tega člena.
(9) 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 iz te uredbe.«.
11. člen
V 16. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da
se odstavka glasita:
»(1) Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega
člena okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti za:
1. obratovanje naprave, ki ni naprava ali del naprave, ki
povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega v skladu s
predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, če:
a) se iz nje letno odvaja manj kakor 12.000 m3 industrijske
odpadne vode v javno kanalizacijo,
b) je v skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določeno, da mora biti javna
kanalizacija, v katero se industrijska odpadna voda odvaja,
zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo z zmogljivostjo čiščenja več kakor 2.000 PE, in
c) je naprava, iz katere se odvaja industrijska odpadna
voda:
– postaja za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za
vzdrževanje in popravila motornih vozil ali pralnic za motorna
vozila,
– naprava za hlajenje ali naprava za proizvodnjo pare in
vroče vode,
– objekt ali naprava za pripravo vode,
– naprava za pranje ali kemično čiščenje tekstilij,
– obrat za proizvodnjo živil živalskega izvora ali predelovalni obrat živalskih stranskih proizvodov,
– naprava za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi
in živalske krme,
– naprava za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih
pijač ali
– objekt reje domačih živali;
2. obratovanje lovilca olj, ki je kot gradbeni proizvod načrtovan, preskušen in označen v skladu s predpisi, ki urejajo
gradbene proizvode, in ni zgrajen na kraju samem, namenjen
pa je odvajanju industrijske in padavinske odpadne vode iz tal
postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi ali tal objektov za
vzdrževanje in popravila motornih vozil s površino, manjšo od 5
ha, razen, če se odpadna voda iz lovilca olj odvaja neposredno
v vode ali posredno v podzemne vode ali v kanalizacijo, ki ni
javna kanalizacija;
3. odvajanje odpadne vode iz objektov za opravljanje
veterinarske in zdravstvene dejavnosti v skladu s predpisom,
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz
objektov za opravljanje veterinarske in zdravstvene dejavnosti,
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če se odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, za katero
je v skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode določeno, da mora biti zaključena s
komunalno ali skupno čistilno napravo z zmogljivostjo čiščenja
več kakor 2.000 PE.
(2) Ne glede na določbe drugega odstavka prejšnjega
člena okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti za obratovanje male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja
manjšo ali enako 50 PE in za obratovanje male komunalne
čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja večjo od 50 PE, ki
ne odvaja odpadnih vod posredno v podzemne vode, ali ni na
vodovarstvenem območju ali na prispevnem območju kopalnih
voda, če za tako malo komunalno čistilno napravo zagotavlja
obratovalni monitoring izvajalec občinske gospodarske javne
službe čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju komunalne odpadne
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.«.
V tretjem odstavku se v sedmi alineji besedilo »letališke
steze« nadomesti z besedilom »letaliških stez«, v osmi alineji
se številka »3« nadomesti s številko »5« in v deveti alineji številka »0,5« s številko »3«.
12. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(pridobitev gradbenega dovoljenja za novo napravo ali
spremembo naprave)
(1) Če je za obratovanje naprave ali komunalne ali skupne
čistilne naprave ali za njeno spremembo po tej uredbi pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja obvezna, je treba pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje najpozneje ob pridobitvi gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov.
(2) Če za obratovanje ali spremembo naprave ali komunalne ali skupne čistilne naprave po tej uredbi ni treba pridobiti
okoljevarstvenega dovoljenja in zaradi posega v prostor zaradi
gradnje ali spremembe naprave ali komunalne ali skupne čistilne naprave ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja, je
treba k vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih,
ki urejajo graditev objektov, za gradnjo objekta ali stavbe, ki je
po tej uredbi naprava ali komunalna ali skupna čistilna naprava, priložiti strokovno oceno vplivov emisije snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode.
(3) Iz strokovne ocene iz prejšnjega odstavka morajo biti
razvidni:
– firma in sedež upravljavca naprave ali komunalne ali
skupne čistilne naprave,
– kraj naprave ali komunalne ali skupne čistilne naprave,
– vrsta naprave ali komunalne ali skupne čistilne naprave,
– opis tehnološkega procesa v napravi, ki ima vpliv na
emisijo snovi in toplote,
– številka sistema javne kanalizacije in ime aglomeracije,
če se odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo,
– ime vodotoka in oznaka vodnega telesa površinske
vode ali vodnega telesa podzemne vode, če se odpadne vode
odvajajo neposredno v vode ali posredno v podzemne vode,
– opredelitev o uvrstitvi naprave v skupino naprav, za katero posebni predpis iz 3. člena te uredbe ureja mejne vrednosti
ali druge zadeve v zvezi z emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode,
– opis spremembe naprave, če gre za gradnjo zaradi
spremembe naprave,
– največja letna količina odpadne vode,
– mejne vrednosti za emisijo snovi in toplote, ki jih je treba
upoštevati pri obratovanju naprave,
– obseg prvih meritev, če so za napravo predpisane,
– poudarki, ki jih je treba v zvezi z emisijo snovi in toplote
upoštevati pri poročilu o izvedenih prvih meritvah,
– obseg obratovalnega monitoringa.
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(4) Strokovno oceno iz tretjega odstavka tega člena lahko
izdela samo oseba, ki je v skladu s predpisom, ki ureja prve
meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod, pridobila pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa,
ali oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
imenovana za okoljskega izvedenca za vplive na okolje zaradi
emisije v vode.
(5) Strokovno oceno iz tretjega odstavka tega člena je
treba izdelati na obrazcu, ki ga objavi ministrstvo na svojih
spletnih straneh.
(6) Izdelovalec strokovne ocene vplivov emisije snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode mora strokovno
oceno, ki jo je predal investitorju zaradi pridobitve gradbenega
dovoljenja, poslati ministrstvu v elektronski obliki na obrazcu iz
prejšnjega odstavka.«.
13. člen
V 18. členu se v prvem odstavku za besedilom »pitne
vode« doda besedilo », ali kopalne vode«.
V drugem odstavku se za besedo »jezer« doda besedilo
»razen presihajočih jezer«.
V tretjem odstavku se besedilo »jezer, na ožjih in širših
vodovarstvenih območjih pa« nadomesti z besedilom »jezer in
na ožjih ali širših vodovarstvenih območjih«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Dokumentacijo iz prejšnjega odstavka lahko izdela
samo pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena za izvajanje
obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode v
skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode.«.
14. člen
V 19. členu se v drugem odstavku besedilo »predpisa, ki
ureja oskrbo odvajanja in čiščenja komunalne vode« nadomesti z
besedilom »predpisov, ki urejajo emisijo snovi iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi iz malih komunalnih čistilnih naprav«.

glasi:

15. člen
V 20. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

»(2) Ministrstvo lahko na podlagi vloge upravljavca naprave dovoli drugačen način odvajanja in čiščenja industrijske
odpadne vode, ki se mora skladno s prejšnjim odstavkom
odvajati v javno kanalizacijo, če ugotovi, da:
– je v primeru odvajanja v vode na območju, ki ni vodovarstveno območje, predlagani način čiščenja najmanj enako
učinkovit kakor čiščenje v komunalni ali skupni čistilni napravi
in v industrijski odpadni vodi nobena od nevarnih snovi ne
presega letne količine, ki je za to nevarno snov določena v
preglednici 1 priloge 3 te uredbe, ali
– industrijska odpadna voda škodljivo vpliva na objekte
javne kanalizacije ali na obratovanje komunalne ali skupne
čistilne naprave in iz analize tveganja v skladu s predpisi, ki
urejajo vodovarstveni režim, izhaja, da odvajanje odpadne
vode nima škodljivega vpliva na vir pitne vode.«.
16. člen
Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo lahko na podlagi vloge upravljavca naprave za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ali njegove spremembe odobri za napravo spremembo programa obratovalnega monitoringa, če ugotovi, da je lahko:
– pogostost meritev manjša, ker sta količina in onesnaženost odpadne vode enaki skozi vse koledarsko leto, ali
– obseg meritev parametrov odpadne vode manjši, ker je
letna količina emisije ene ali več snovi iz predpisanega obsega
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meritev manjša od količine, določene za te snovi v preglednici 1
priloge 3 te uredbe.
(2) Ministrstvo lahko upravljavcu naprave ali upravljavcu
čistilne naprave v okoljevarstvenem dovoljenju določi za napravo spremembo programa obratovalnega monitoringa, če
na podlagi poročil o obratovalnem monitoringu ali podatkov o
tehnološkem procesu ali podatkov iz monitoringa kemijskega
stanja vodotoka ugotovi, da se mora:
– pogostost meritev povečati, ker se količina in onesnaženost odpadne vode spreminjata v obdobju med dvema občasnima meritvama, ali
– obseg meritev parametrov odpadne vode povečati za
eno ali več snovi, ker je letna količina emisije teh snovi večja od
količine, določene v preglednici 1 priloge 3 te uredbe.
(3) Za naprave, za katere ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, lahko upravljavec vloži vlogo za spremembo
programa obratovalnega monitoringa, določenega v skladu
s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring.
Spremembo programa obratovalnega monitoringa ministrstvo
potrdi z odločbo, če je iz dokumentacije, priložene k vlogi, razvidno, da upravljavec z izvajanjem ukrepov za zmanjševanje
emisije snovi zagotavlja izpolnjevanje pogojev za spremembo
programa obratovalnega monitoringa iz prvega odstavka tega
člena.
(4) Vloga iz prvega in tretjega odstavka tega člena mora
vsebovati poročilo o meritvah emisij snovi, opis ukrepov za
zmanjševanje emisije snovi, s katerimi upravljavec zagotavlja
izpolnjevanje pogojev za spremembo programa obratovalnega
monitoringa, ter mnenje izvajalca monitoringa, iz katerega je
razvidno, da je zahtevana sprememba programa obratovalnega monitoringa upravičena.«.
17. člen
V 33. členu se v prvem odstavku besedilo »1.000.000
tolarjev do 10.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.000
eurov do 40.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »30.000 tolarjev do
150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.200 eurov do
4.100 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »50.000 SIT do 300.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »40 eurov do 1.200 eurov«.
18. člen
V 34. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo lahko dovoli za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječe naprave v vodotok tudi večjo vrednost
letne količine za eno ali več nevarnih snovi, kakor je vrednost,
izračunana na podlagi določb 9. člena te uredbe, če se vodotok
izliva v vodno telo večjega vodotoka, za katerega odvajanje
industrijske odpadne vode iz obstoječe naprave izpolnjuje zahteve iz 9. člena te uredbe, in če:
– vodotok, v katerega se odvaja industrijska odpadna
voda, ni voda prvega reda in njegova dolžina dolvodno od
iztoka odpadne vode ni večja od 5.000 m, ali
– se odvaja industrijska odpadna voda iz obstoječih kopališč v zdraviliščih ali hotelih neposredno v vode in koncentracija
adsorbljivih halogeniranih ogljikovodikov v odpadni vodi ne
presega 0,2 mg/l, ali
– je obstoječa naprava zaradi odvajanja industrijske odpadne vode vključena v program ukrepov za izboljšanje kakovosti
okolja, ki ga je Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo okolja, sprejela za območje degradiranega
okolja.«.
19. člen
V 35. členu se v drugem odstavku številka »2007« nadomesti s številko »2009«.
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20. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 1
sestavni del te uredbe.
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 2
sestavni del te uredbe.
21. člen
(1) Upravljavci obstoječih lovilcev olj morajo zagotoviti
prilagoditev obratovanja in vzdrževanja obstoječih lovilcev olj
standardu SIST EN 858-2:
– najpozneje 90 mesecev po uveljavitvi te uredbe, če je
obstoječi lovilec olj obratoval na dan uveljavitve te uredbe več
kakor 10 let,
– najpozneje 90 mesecev po tem, ko obstoječi lovilec olj
obratuje več kakor 10 let.
(2) Ne glede na določbe novega šestega odstavka 5. člena uredbe se za industrijsko odpadno vodo iz obstoječe naprave, odvedeno v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s komunalno
ali skupno čistilno napravo, uporabljajo mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo do roka iz operativnega programa
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do katerega se morajo
odpadne vode iz te javne kanalizacije odvajati v vode očiščene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(3) Določbe novega četrtega odstavka 9. člena uredbe se
za obstoječe naprave ne uporabljajo.
(4) Do določitve koncentracij prednostnih snovi, navedenih v preglednici 2 iz nove priloge 3 uredbe, ki se uporabljajo
za ugotavljanje dobrega kemijskega stanja površinske vode v
skladu s predpisom, ki ureja kemijsko stanje površinskih voda,
se za izračun mejne vrednosti letne količine teh prednostnih
snovi uporabljajo koncentracije, ki so določene v preglednici 2
iz nove priloge 3 uredbe.
22. člen
Ne glede na določbe 16.a člena uredbe, se po sprejemu
sprememb in dopolnitev zakonov, ki urejata graditev objektov
in varstvo okolja, pridobi gradbeno dovoljenje v postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja, pri čemer za obe dovoljenji
upravni organ, pristojen za varstvo okolja, izda eno upravno
odločbo.
23. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-42/2007/13
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA 2007-2511-0062
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Priloga 2
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode.
MEJNE VREDNOSTI

Izražen
Kot

Parameter

Enota

za odvajanje
neposredno
in posredno v
vode

za odvajanje
v javno
kanalizacijo

30

40

6,5 - 9,0

6,5 - 9,5

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura

qC

pH-vrednost
Neraztopljene snovi

mg/l

80

(a)

Usedljive snovi
Obarvanost
– pri 436 nm
– pri 525 nm
– pri 620 nm

ml/l
m-1

0,5

10

7,0
5,0
3,0

(b)

3

-

-

70 (c)

SAK
SAK
SAK

m-1
m-1

II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe

SD

Biološka razgradljivost

%

III. ANORGANSKI
PARAMETRI
Bor *

B

mg/l

1,0

10,0

Aluminij *

Al

mg/l

3,0

(d)

Antimon *

Sb

mg/l

0,3

0,3

Arzen *

As

mg/l

0,1

0,1

Baker *

Cu

mg/l

0,5

0,5

Barij *

Ba

mg/l

5,0

5,0

Cink *

Zn

mg/l

2,0

2,0

Kadmij *

Cd

mg/l

0,1

0,1

Kobalt *

Co

mg/l

1,0

1,0

Kositer *

Sn

mg/l

2,0

2,0

Celotni krom *

Cr

mg/l

0,5

0,5

Krom-šestvalentni *

Cr

mg/l

0,1

0,1

Mangan

Mn

mg/l

1,0

1,0

Molibden *

Mo

mg/l

1,0

1,0

Nikelj *

Ni

mg/l

0,5

0,5

Srebro *

Ag

mg/l

0,1

0,1

Volfram *

W

mg/l

5,0

5,0

Priloga
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MEJNE VREDNOSTI

Izražen
Kot

Parameter

Enota

za odvajanje
neposredno
in posredno v
vode

za odvajanje
v javno
kanalizacijo

Svinec *

Pb

mg/l

0,5

0,5

Talij *

Ta

mg/l

0,5

0,5

Vanadij *

Va

mg/l

0,5

0,5

Železo *

Fe

mg/l

2,0

(d)

Živo srebro *

mg/l

0,01

0,01

Klor - prosti *

Hg
Cl2

mg/l

0,2

0,5

Celotni klor *

Cl2

mg/l

0,5

1,0

Amonijev dušik *

N

mg/l

10

(e)

Nitritni dušik *

N

mg/l

1,0

10

Nitratni dušik

N

mg/l

(f)

-

Celotni dušik

N

mg/l

(h)

-

Celotni cianid *

CN

mg/l

0,5

10

Cianid – prosti *

CN

mg/l

0,1

0,1

Fluorid *

F

mg/l

10

20

Klorid

Cl

mg/l

(g)

-

Celotni fosfor

P

mg/l

2,0
1,0 (i)

-

Sulfat

SO4

mg/l

(f)

300 (j)

Sulfid

S
SO3

mg/l

0,1

1,0

mg/l

1,0

10

Sulfit
IV. ORGANSKI PARAMETRI
Celotni organski ogljik (TOC)
Kemijska potreba po kisiku
(KPK)
Biokemijska potreba po kisiku
(BPK5)

C
O2

mg/l

30

-

mg/l

120

-

O2

mg/l

25

-

Težkohlapne lipofilne snovi
(mašþobe, mineralna olja ...)

mg/l

20

100 (j)

Celotni ogljikovodiki *
(mineralna olja)
Lahkohlapni aromatski
ogljikovodiki * (BTX) (k)
Adsorbljivi organski halogeni
* (AOX)
Lahkohlapni halogenirani
ogljikovodiki * (LKCH) (l)

mg/l

10

20

mg/l

0,1

1,0

Cl

mg/l

0,5

0,5

Cl

mg/l

0,1

0,1

2
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MEJNE VREDNOSTI

Parameter

Izražen
Kot

Enota

za odvajanje
neposredno
in posredno v
vode

za odvajanje
v javno
kanalizacijo

PAH * (m)

mg/l

0,01

0,01

Polarna organska topila (n)

mg/l

(o)

5000

mg/l

0,1

10

mg/l

1,0

(a)

mg/l

0,03

0,03

Fenoli *
Vsota anionskih in neionskih
tenzidov
Heksaklorobenzen *

C6H5OH

Parameter z oznako * je nevarna snov s seznama I in seznama II iz priloge 1 te uredbe (v nadaljnjem
besedilu: nevarna snov).
Oznake v preglednici 1 pomenijo:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

(m)

(n)
(o)

mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi, težkohlapnih lipofilnih snovi in vsote
anionskih in neionskih tenzidov v industrijski odpadni vodi se doloþi v okoljevarstvenem
dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije oziroma upravljavca komunalne
ali skupne þistilne naprave kot vrednost, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali þistilno napravo;
mejna vrednost se doloþi v okoljevarstvenem dovoljenju kot vrednost, pri kateri obarvanost
iztoka iz þistilne naprave, v kateri se obdeluje obarvana industrijska odpadna voda, ne
presega mejne vrednosti za iztok v vode;
mejna vrednost parametra se uporablja, þe je koncentracija KPK na iztoku iz naprave veþja od
400 mg/l in je koliþina industrijske odpadne vode, ki se odvaja iz naprave, veþja od 5 % vse
odpadne vode, ki se þisti v þistilni napravi;
mejna vrednost parametra se v okoljevarstvenem dovoljenju doloþi posredno z upoštevanjem
mejne vrednosti za neraztopljene snovi;
za odpadne vode, ki odtekajo na þistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je
mejna vrednost 100 mg/l, za tiste, ki odtekajo na þistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali
veþjo od 2.000 PE, pa je mejna vrednost 200 mg/l, sicer pa se lahko doloþi višja mejna
vrednost na naþin iz 7. þlena te uredbe;
mejna vrednost se doloþi na naþin iz 6. þlena te uredbe;
mejna vrednost parametra se doloþi v okoljevarstvenem dovoljenju posredno z upoštevanjem
mejne vrednosti za strupenost;
mejna vrednost se doloþi kot vsota mejne vrednosti amonijevega dušika in mejne vrednosti
nitratnega dušika, izražene kot N;
se uporablja na obþutljivih obmoþjih v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih þistilnih naprav;
lahko se doloþi višja mejna vrednost na naþin iz 7. þlena te uredbe;
lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in ksilena,
pri þemer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo meritve in doloþajo letne koliþine
nevarne snovi. Pri ksilenu se upošteva vsota orto, meta in para izomere;
alifatski klorirani ogljikovodiki z vrelišþem do 150°C (LKCH) so vsota izmerjenih koncentracij
triklorometana,
diklorometana, tetraklorometana, 1,2-dikloroetana, 1, 1-dikloroetena,
trikloroetena in tetrakloroetena, pri þemer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo
meritve in doloþajo letne koliþine nevarne snovi;
policikliþni aromatski ogljikovodiki (PAH) so vsota izmerjenih koncentracij benzo(a)pirena,
fluoroantena, benzo(b)fluorantena, benzo(k)fluorantena, benzo(ghi)perilena in indeno(1,2,3cd)pirena, pri þemer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo meritve in doloþajo
letne koliþine nevarne snovi;
topila, ki se z vodo povsem ali delno mešajo in so biološko razgradljiva;
mejna vrednost je doloþena posredno z upoštevanjem mejne vrednosti za KPK.
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PRILOGA 2
Priloga 3
Preglednica 1: Koliþina snovi v odpadni vodi
Parameter

Bor *
Aluminij
Antimon *
Arzen *
Baker *
Barij *
Cink *
Kadmij *
Kobalt *
Kositer *
Celotni krom *
Krom – šestvalentni *
Mangan
Molibden *
Nikelj *
Srebro *
Volfram *
Svinec *
Talij *
Vanadij *
Železo
Živo srebro *
Klor – prosti *
Celotni klor *
Amonijev dušik *
Nitritni dušik *
Cianid prosti *
Celotni cianid *
Fluorid *
Sulfat
Sulfid
Sulfit
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) *
Težkohlapne lipofilne snovi
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki – BTX *
Adsorbljivi organski halogeni – AOX *
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki – LKCH *
Dikloroetan – 1,2 *
Diklorometan *
Kloroalkani (C 10 – 13) *
Heksaklorobenzen (HCB) *
Heksaklorobutadien (HCBD) *

Izražen kot

B
Al
Sb
As
Cu
Ba
Zn
Cd
Co
Sn
Cr
Cr
Mn
Mo
Ni
Ag
W
Pb
Ta
Va
Fe
Hg
Cl2
Cl2
N
CN
CN
F
SO4
S
SO3

Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl

Enota

g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto
g/leto

Koliþina

1.000
3.000
300
100
500
5.000
2.000
100
1.000
2.000
500
100
1.000
1.000
500
100
5.000
500
500
500
2.000
20
200
500
40.000
1.000
100
100
10.000
300.000
100
1.000
10.000
20.000
100
500
100
100
100
100
100
100
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Izražen kot

Heksaklorocikloheksan (HCH) *
Bromirani difenileter *
Organske kositrove spojine *
Fenoli *
Policikliþni aromatski ogljikovodiki – PAH *
Vsota anionskih in neionskih tenzidov
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g/leto
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C6H5OH g/leto
g/leto
g/leto
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Koliþina

100
100
100
100
100
1.000

Preglednica 2: Koncentracije prednostnih snovi za dobro kemijsko stanje površinske
vode
Ime prednostne snovi

Številka iz CAS
seznama nevarnih
snovi

Koncentracija
prednostne snovi
(Pg/l)

Pentabromo difenileter

32534-81-9

0,0005

C (10 -13) kloroalkani

85535-84-8

0,4

Klorfenvinfos

470-90-6

0,1

Klorpirifos

2921-88-2

0,03

Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)

117-81-7

1,3

Diuron

330-54-1

0,2

Endosulfan

115-29-7

0,005

Izoproturon

34123-59-6

0,3

Nonilfenol

25154-52-3

0,3

Oktifenol

1806-26-4

0,1

Pentaklorobenzen

608-93-5

0,007

Benzo(a)piren

50-32-8

0,05

Benzo(b)fluoranten

205-99-2

vsota = 0,03

Benzo(k)fluoranten

207-08-9

Indendo(1,2,3-cd)perilen

193-39-5

Benzo(g, h, i)perilen

191-24-2

Benzo(k)fluoranten

207-08-9

0,03

Tributilkositrove spojine

688-73-3

0,4

Triklorobenzen (vse izomere)

12002-48-1

0,4

Trifluralin

1582-09-8

0,03

Nikelj

vsota = 0,002

20 *

* uporablja se za nikelj ne glede na vrednost koncentracije niklja za dobro kemijsko
stanje površinske vode iz predpisa, ki ureja kemijsko stanje površinskih voda.
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Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2007

Na podlagi 3.a člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno
besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 113. redni seji dne 15. 3. 2007 sprejela

LETNI PLAN
razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2007
Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2007 temelji na:
– Resoluciji o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04),
– Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02, v nadaljnjem besedilu: ZZNSGC),
– Sklepih Vlade Republike Slovenije št. 346 z dne 29. 7. 2004 v zvezi s pospešeno izgradnjo Pomurskega avtocestnega
kraka,
– Predlogu proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008.

1. RAZVOJ AVTOCEST
1.1. PRIPRAVA PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE TER AKTIVNOSTI PRED GRADNJO ZA ODSEKE, KATERIH
GRADNJA JE PREDVIDENA PO LETU 2007
V letu 2007 bo potekala priprava projektno-tehnične in druge dokumentacije za vse odseke iz nacionalnega programa, za katere
še niso sprejete uredbe o državnih lokacijskih načrtih in za vse odseke, za katere je začetek gradnje predviden po letu 2007.
Priprava projektno-tehnične in druge dokumentacije zajema:
– Projektno-tehnično dokumentacijo (idejne zasnove, idejni projekti, gradbeno tehnični elaborati za primerjalne študije
variant),
– prostorsko dokumentacijo (primerjalne študije variant, državni lokacijski načrti),
– okoljevarstveno dokumentacijo (okoljska poročila in poročila o vplivih na okolje),
– prometne študije in elaborate s področja prometne ekonomike,
– investicijsko dokumentacijo (dokumenti identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijske zasnove),
– druge strokovne podlage (študije, preveritve, ekspertna mnenja),
– pripravo projektnih nalog, razpisne dokumentacije ter izvedbo javnih naročil za pridobitev izdelovalcev za dokumentacijo
iz predhodnih alinej.
Priprava projektno-tehnične in druge dokumentacije bo v letu 2007 potekala za:
– odseke hitrih cest, navezovalnih cest in avtocestnih priključkov, vključene v Osnovni program Resolucije o NPIA (oznake
pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
– (I.C7.4) Navezava na Luko Koper: II. faza,
– (I.C11) Jagodje–Lucija,
– (I.E4)
Naklo–Kranj (priključek Kranj–sever),
– (I.E5.2) Stanežiče–Brod,
– (I.G3.2) Ptuj (Videm)–Markovci,
– (I.G3.3) Markovci–Gorišnica,
– (I.G3.4) Gorišnica–Ormož,
– (I.2.1)
priključek Brezovica;
– nove odseke avtocest, hitrih cest in navezovalnih cest, vključene v Dodatni program Resolucije o NPIA:
– (II.B1)
Dravograd–Arja vas,
– (II.C1)
Postojna/Divača–Pivka,
– (II.C1.2) Pivka–Jelšane,
– (II.C2.1) Koper–Šmarje,
– (II.C2.2) Šmarje–Dragonja,
– (II.E1.1) Koseze–Kozarje (načrtovanje razširitve v 6-pasovnico),
– (II.F1.1) Šmarje Sap–Višnja Gora (načrtovanje dograditve oziroma rekonstrukcije druge polovice AC),
– (II.G1.1) Draženci–Gruškovje,
– (II.2.2) Jeprca–Stanežiče;
– odseke, za katere je že oziroma bo v letu 2007 pristojni minister podal pobudo za začetek postopka priprave državnega
lokacijskega načrta:
– avtocestni priključek Vrhnika,
– avtocestni priključek Verd,
– avtocestni priključek Cerklje,
– navezava letališča Cerklje na AC Smednik–Krška vas,
– dograditev reševalnega rova v predoru Karavanke,
– izpostava AC baze Hrušica v Podtaboru,
– dograditev avtocestnega priključka Šmarje na odseku AC Malence–Šmarje Sap;
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– naslednje strokovne projektno-tehnične ter prometne preveritve:
– preveritev ustreznosti prometnega stanja Ljubljanskega avtocestnega obroča z vplivnim območjem mesta Ljubljana,
– preveritev rešitev in določitev stične točke za cestno povezavo MMP Dragonja–državna meja z Republiko Hrvaško,
– preveritev možnosti izgradnje parkirišč za izločanje tovornih vozil.
Poleg odsekov, za katere uredba o državnem lokacijskem načrtu še ni sprejeta, bodo v letu 2007 potekale aktivnosti pred
gradnjo tudi na vseh odsekih, za katere je uredba o državnem lokacijskem načrtu že sprejeta, vendar začetek gradnje na teh
odsekih v letu 2007 še ni predviden.
V letu 2007 je tako predvideno skupaj 5,77 mio EUR (1.382 mio SIT) za pripravo projektno-tehnične, prostorske in druge
dokumentacije na navedenih odsekih.
1.2. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN DRUGIH NEPREMIČNIN ZA ODSEKE, KATERIH GRADNJA JE PREDVIDENA PO LETU 2007
V letu 2007 bo mogoče pridobivati zemljišča in druge nepremičnine na trasah avtocestnih in cestnih odsekov, za katere je že
sprejeta uredba o državnem lokacijskem načrtu ali pa je v letu 2007 predvideno sprejetje uredbe o državnem lokacijskem načrtu in
je s tem izpolnjen formalno-pravni pogoj za začetek premoženjsko-pravnih opravil, sama gradnja pa v letu 2007 še ni predvidena.
Dinamika odkupov zemljišč in drugih nepremičnin bo prilagojena predvideni dinamiki gradnje avtocest v naslednjih letih.
V letu 2007 je tako za premoženjsko-pravna opravila na navedenih odsekih predvideno skupaj 3,34 mio EUR
(800 mio SIT).
1.3. GRADNJA AVTOCEST IN DRUGIH CEST
V spodnji preglednici so prikazane osnovne skupine odsekov in vrednosti del, ki bodo izvedena v letu 2007. Posamezna dela
so podrobneje prikazana v nadaljevanju.

Tabela 1:
Tabela 1:
OSNOVNE
SKUPINE ODSEKOV, NJIHOVIH DOLŽIN IN VREDNOSTI DEL V LETU 2007
OSNOVNE SKUPINE ODSEKOV, NJIHOVIH DOLŽIN IN VREDNOSTI DEL V LETU 2007

Št.poglavja Skupina odsekov

Dolžina v
km

Vrednost del
v letu 2007
mio EUR

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
SKUPAJ

Odseki, ki bodo v letu 2007 predani prometu *
Odseki, na katerih se gradnja v letu 2007 nadaljuje*
Odseki, na katerih se gradnja v letu 2007 zaþne
Odseki, zgrajeni po letu 1994, na katerih se v letu
2007 izvajajo zakljuþna dela
Odseki, zgrajeni pred letom 1994, na katerih se v letu
2007 izvajajo zakljuþna dela

20,0
125,6
14,8

160,4

161,21
284,29
22,46

000 SIT
38.632.362
68.126.236
5.383.536

18,14

4.347.292

0,01

2.200

486,11

116.491.626

* Opombe:
– Vrednost del v letu 2007 za celotni odsek Lenart–Spodnja Senarska je prikazana v skupini odsekov, ki bodo v letu 2007
predani prometu. Dejansko bo v letu 2007 prometu predana samo 2. etapa dolžine 2,2 km, na preostalem delu odseka pa se bodo
dela nadaljevala.
– Vrednost del za celotni odsek Pesnica–Zrkovska cesta je prikazana v skupini odsekov, ki bodo v letu 2007 predani
prometu. Dejansko bo v letu 2007 prometu predan samo del odseka dolžine 1 km, na preostalem delu odseka pa se bodo dela
nadaljevala.
– Vrednost del v letu 2007 za celotni odsek Nova Zrkovska cesta od km 0,87 do km 3,80 je prikazana v skupini odsekov, kjer
se gradnja nadaljuje. Dejansko bodo na delu odseka dolžine 1 km dela v letu 2006 zaključena, na preostalem delu odseka pa se
bo gradnja nadaljevala.
1.3.1. Odseki, ki bodo v letu 2007 predani prometu
V letu 2007 bodo dograjeni naslednji odseki in pododseki (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA,
razpredelnica 11).
(I.A1) MARIBOR–LENART, dolžina 7,8 km
predvidena predaja prometu: december 2007
V letu 2007 se bodo nadaljevala in zaključila vsa gradbena dela na trasi avtoceste in deviacijah, premostitvenih objektih,
vodnogospodarskih ureditvah ter prestavitvi in zaščiti komunalno-energetskih vodov. Odsek avtoceste bo konec leta 2007 predan
prometu.
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(I.A2) LENART–BELTINCI, dolžina 43,4 km
(I.A2.1) Lenart–Spodnja Senarska (7,2 km)
predvidena predaja prometu:
– december 2007 (2. etapa: od km 7,8 do km 10,0)
V letu 2007 se bodo nadaljevali odkupi zemljišč in drugih nepremičnin. Zaključilo se bo pridobivanje gradbenega dovoljenja.
Nadaljevala in zaključila se bodo vsa gradbena dela na trasi avtoceste in deviacijah, premostitvenih objektih, vodnogospodarskih
ureditvah ter prestavitvi in zaščiti komunalno-energetskih vodov 2. etape od km 7,8 do km 10,0. Odsek 2. etape avtoceste bo
konec leta 2007 predan prometu.
(I.B2) PESNICA–SLIVNICA, dolžina 20,8 km
(I.B2.1) AC Pesnica–Zrkovska cesta (6,3 km)
predvidena predaja prometu:
– december 2007: del odseka dolžine 1,0 km
V letu 2007 se bo nadaljevala in zaključila vsa gradbena dela na trasi avtoceste od krožišča Pesnica do razcepa Dragučova
ter na deviacijah. Ta del odseka avtoceste bo konec leta 2007 predan prometu skupaj z odsekom Maribor–Lenart.
Na preostalem delu odseka v smeri proti Mariboru se bo gradnja odseka nadaljevala.
(I.E2) PERAČICA–PODTABOR, dolžina 2,4 km
predvidena predaja prometu: oktober 2007
V letu 2007 se bodo nadaljevala in zaključila gradbena dela na trasi avtoceste in deviacijah, viaduktih Lešnica, Ljubno in
Peračica ter v predoru Ljubno. Odsek avtoceste bo konec leta 2007 predan prometu.
(I.E5) ŠENTVID–KOSEZE, dolžina 5,7 km
(I.E5.1) Šentvid–Koseze (3,7 km)
predvidena predaja prometu:
– faza I:		
december 2007
– faza II: 1. etapa:
po letu 2007
– faza II: 2. etapa:
po letu 2007
– faza III:		
po letu 2007
Nadaljnji potek del na odseku AC odseku Šentvid–Koseze je razdeljen na 3 faze:
Faza I:
obsega dokončanje gradnje trase avtoceste in glavnih predorskih cevi ter izvedbo tistih del, vključenih v dopolnitev
lokacijskega načrta v območju priključevanja Celovške ceste na odsek AC Šentvid–Koseze, ki bodo omogočala promet po trasi
in glavnih predorskih ceveh.
Faza II:
obsega izvedbo obeh priključnih predorskih cevi na Celovško cesto in izvedbo tistega dela Celovške ceste, ki bo omogočil
vključevanje in izvoz iz predorskih cevi na Celovško cesto. Izvedba te faze je razdeljena na dve etapi. V prvi etapi bo izvedena
desna priključna predorska cev iz Celovške ceste v predor vključno z minimalnim posegom v rekonstrukcijo Celovške ceste. V
drugi etapi pa bo izvedena leva priključna predorska cev na Celovško cesto ter nadaljnja širitev dela Celovške ceste.
Faza III:
obsega končno izvedbo Celovške ceste z vsemi križišči in rumenimi pasovi.
V letu 2007 bo dokončana Faza I. Nadaljevala in zaključila se bodo gradbena dela na trasi avtoceste, deviacijah in v predoru
Šentvid, vodnogospodarskih ureditvah ter prestavitvi in zaščiti komunalno-energetskih vodov. Izvajali se bodo izkopi priključnih
cevi in galerij, notranja obloga predorskih cevi in vgrajevanje elektrostrojne opreme. Odsek avtoceste s predorom Šentvid bo konec
leta 2007 predan prometu.
(I.G3) HAJDINA–ORMOŽ, dolžina 27,6 km
(I.G3.1) Hajdina–Ptuj (2,3 km)
predvidena predaja prometu: prva polovica leta 2007
V letu 2007 se bodo nadaljevala in zaključila vsa gradbena dela na trasi hitre ceste in deviacijah, premostitvenih objektih,
vodnogospodarskih ureditvah ter prestavitvi in zaščiti komunalno-energetskih vodov. Odsek hitre ceste bo konec leta 2007 predan
prometu.
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(I.F1) ŠMARJE SAP–VIŠNJA GORA
(I.F1.1) Ploščad za bencinski servis Cikava
predvidena predaja prometu: september 2007
V letu 2007 se bodo nadaljevali odkupi zemljišč in drugih nepremičnin. Zaključilo se bo pridobivanje gradbenega dovoljenja,
nadaljevala in zaključila se bodo vsa gradbena dela na ploščadi, premostitvenih ukrepih in komunalnih vodih na ploščadi za
bencinski servis.
(I.G1) SLIVNICA–GRUŠKOVJE
(II.G1.1) Draženci–Gruškovje: pododsek MMP Gruškovje–državna meja (0,6 km)
predvidena predaja prometu: april 2007
V letu 2007 se bodo nadaljevali in zaključili odkupi zemljišč in drugih nepremičnin. Zaključilo se bo pridobivanje gradbenega
dovoljenja. Zaključen bo javni razpis za izvedbo gradbenih del in pričela se bodo vsa gradbena dela na trasi avtoceste in deviacijah,
premostitvenih objektih, vodnogospodarskih ureditvah ter prestavitvi in zaščiti komunalno-energetskih vodov od MMP Gruškovje
do državne meje dolžine 0,6 km. Odsek avtoceste bo konec leta 2007 predan prometu.
(I.C7) KLANEC–ANKARAN, dolžina 19,9 km
(I.C7.5) Ploščad za bencinski servis Bertoki
predvidena predaja prometu: junij 2007
V letu 2007 se bodo nadaljevali in zaključili odkupi zemljišč in drugih nepremičnin. Zaključilo se bo pridobivanje gradbenega
dovoljenja, nadaljevala in zaključila se bodo vsa gradbena dela na ploščadi, premostitvenih ukrepih in komunalnih vodih na ploščadi
za bencinski servis.
Skupno bo v letu 2007 predanih prometu:
– 17,7 km štiripasovnih avtocest
– 2,3 km navezovalne ceste
– 2 ploščadi za BS Bertoki in BS Cikava
SKUPAJ: 20 km
1.3.2. Odseki, na katerih se gradnja v letu 2007 nadaljuje
V letu 2007 se bo nadaljevala gradnja naslednjih odsekov in pododsekov (oznake pred odseki in etapami so povzete po
Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11).
(I.A2) LENART–BELTINCI, dolžina 43,4 km
(I.A2.1) Lenart–Spodnja Senarska (7,2 km)
predvidena predaja prometu:
– december 2008: 1. etapa (od km 10,0 do km 15,0)
V letu 2007 se bodo nadaljevali in zaključili odkupi zemljišč in drugih nepremičnin. Zaključilo se bo pridobivanje gradbenega
dovoljenja, nadaljevala se bodo vsa gradbena dela na trasi avtoceste in deviacijah, premostitvenih objektih, vodnogospodarskih
ureditvah ter prestavitvi in zaščiti komunalno-energetskih vodov 1. etape od km 10,0 do km 15,0.
(I.A2.2) Spodnja Senarska–Cogetinci (10,0 km)*
predvidena predaja prometu: december 2008
V letu 2007 se bodo nadaljevala vsa gradbena dela na trasi avtoceste in deviacijah, sanacijah vodnogospodarskih nasipov,
premostitvenih objektih, pokritem vkopu in predoru Cenkova, vodnogospodarskih ureditvah ter prestavitvi in zaščiti komunalnoenergetskih vodov.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 10 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 9,5 km.
(I.A2.3) Cogetinci–Vučja vas (11,6 km)
predvidena predaja prometu: december 2008
V letu 2007 se bodo nadaljevala vsa gradbena dela na trasi avtoceste in deviacijah, premostitvenih objektih, prestavitvah in
zaščiti komunalno-energetskih vodov, vodnogospodarskih ureditvah in sanacijah vodnogospodarskih nasipov.
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Za gradnjo cestninske postaje Dragotinci bo izdelana projektno-tehnična dokumentacija ter izveden javni razpis za gradnjo.
Predviden je pričetek gradnje, ki bo prilagojen projektu uvajanja elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem
toku.
(I.A3) BELTINCI–PINCE, dolžina 40,9 km
(I.A3.1) Beltinci–Lendava (17,4 km)
predvidena predaja prometu: najkasneje v decembru 2008
V letu 2007 se bodo nadaljevala vsa gradbena dela na trasi avtoceste in deviacijah, premostitvenih objektih, prestavitvah
in zaščiti komunalno-energetskih vodov, vodnogospodarskih ureditvah, ekoduktih in melioracijah, sanacijah vodnogospodarskih
nasipov ter protihrupni zaščiti.
Nadaljevali in zaključili se bodo odkupi zemljišč in drugih nepremičnin. Za gradnjo cestninske postaje Banuta bo izdelana
projektno-tehnična dokumentacija ter izveden javni razpis za gradnjo. Predviden je pričetek gradnje, ki bo prilagojen projektu
uvajanja elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku.
(I.A3.4) Lendava–Pince: (16,7 km)
predvidena predaja prometu: najkasneje v decembru 2008
V letu 2007 se bodo nadaljevala vsa gradbena dela na trasi avtoceste in deviacijah, premostitvenih objektih, vodnogospodarskih
objektih, deviacijah in melioracijah.
(I.B2) PESNICA–SLIVNICA, dolžina 20,8 km
(I.B2.1) AC Pesnica–Zrkovska cesta (6,3 km)
predvidena predaja prometu:
– po letu 2008: del odseka dolžine 5,3 km
V letu 2007 se bodo nadaljevala vsa gradbena dela na trasi avtoceste od km 11,616 do km 13,500, deviacijah, viaduktih
Vodole I. in II., galeriji Malečnik ter mostu čez Dravo.
Za gradnjo predora Vodole in AC baze Maribor bo izdelana projektno-tehnična dokumentacija ter izveden javni razpis za
gradnjo. Predviden je pričetek gradnje predora.
(I.B2.2) Zrkovska cesta–Ptujska cesta (4,2 km)
predvidena predaja prometu: po letu 2008
V letu 2007 se bodo nadaljevala in zaključila arheološka izkopavanja, odkupi zemljišč in drugih nepremičnin. Zaključilo se bo
pridobivanje gradbenega dovoljenja, nadaljevala se bodo vsa gradbena dela na trasi avtoceste, deviacijah, premostitvenih objektih,
prestavitvah in zaščiti komunalno-energetskih vodov ter vodnogospodarskih ureditvah.
Za gradnjo avtocestne baze in oskrbnega centra bo izdelana projektno-tehnična dokumentacija ter izveden javni razpis za
gradnjo. Predviden je pričetek gradnje avtocestne baze in oskrbnega centra.
(I.B2.5) Nova Zrkovska cesta od km 0,87 do km 3,80 (2,9 km)
predvidena predaja prometu:
– po letu 2008: del odsek dolžine 1,9 km (od km 1,91 do km 3,80)
V letu 2007 se bodo nadaljevali in zaključili odkupi zemljišč in drugih nepremičnin. Zaključilo se bo pridobivanje gradbenega
dovoljenja, nadaljevala se bodo vsa gradbena dela na trasi navezovalne ceste od km 1,91 do km 3,80.
(I.C7) KLANEC–ANKARAN, dolžina 19,9 km
(I.C7.3) Navezava na Luko Koper, I. faza (3,4 km)*
predvidena predaja prometu: marec 2008
V letu 2007 se bo dopolnjevala projektno-tehnična dokumentacija, nadaljevali in zaključili se bodo odkupi zemljišč in drugih
nepremičnin. Nadaljevala in zaključila se bodo vsa gradbena dela na viaduktu Bonifika ter na vpadnicah, vključno s konsolidacijo
visokih nasipov, nadaljevala se bodo vsa gradbena dela na deviacijah, vodnogospodarskih ureditvah ter prestavitvah komunalnoenergetskih vodov.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina I. faze 3,4 km, dejanska dolžina I. faze pa znaša 3,1 km.
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(I.C9) KOPER–IZOLA, dolžina 5,1 km*
predvidena predaja prometu: marec 2010
V letu 2007 se bo dopolnjevala projektno-tehnična dokumentacija, nadaljevali in zaključili se bodo odkupi zemljišč in drugih
nepremičnin. Pričela se bodo izvajati vsa gradbena dela na trasi hitre ceste, deviacijah, premostitvenih objektih in v predoru
Markovec, odvodnjavanju, regulacijah, vodnogospodarskih ureditvah ter prestavitvah komunalno-energetskih vodov.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 5,1 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 5,2 km.
(I.D1) RAZDRTO–VIPAVA, dolžina 15,8 km
(I.D1.2) Rebernice (10,7 km)
predvidena predaja prometu: september 2008
V letu 2007 se bodo nadaljevala vsa gradbena dela na trasi hitre ceste od km 6,200 do km 10,100 in deviacijah, na
premostitvenih objektih, viaduktu Na Polancah ter predorih Tabor in Barnica.
(I.E1) VRBA–PERAČICA, dolžina 10,0 km
predvidena predaja prometu: november 2008
V letu 2007 se bodo nadaljevala vsa gradbena dela na trasi avtoceste, deviacijah in na premostitvenih objektih, prestavitvah
in zaščiti komunalno-energetskih vodov ter vodnogospodarskih ureditvah.
(I.F4) HRASTJE–KRONOVO, dolžina 13,3 km
(I.F4.2) Lešnica–Kronovo (5,5 km)
predvidena predaja prometu: junij 2008
V letu 2007 se bodo nadaljevali in zaključili odkupi zemljišč in drugih nepremičnin. Zaključilo se bo pridobivanje gradbenega
dovoljenja, nadaljevala se bodo vsa gradbena dela na trasi avtoceste in deviacijah, premostitvenih objektih, vodnogospodarskih
ureditvah ter prestavitvi in zaščiti komunalno-energetskih vodov.
(I.G1) SLIVNICA–GRUŠKOVJE, dolžina 32,8 km
(I.G1.1) Slivnica–Draženci (18,9 km)*
predvidena predaja prometu: december 2009
V letu 2007 se bodo nadaljevali in zaključili odkupi zemljišč in drugih nepremičnin. Zaključilo se bo pridobivanje gradbenega
dovoljenja, izvajala se bodo gradbena dela na trasi avtoceste in deviacijah, premostitvenih objektih, vodnogospodarskih ureditvah
ter prestavitvi in zaščiti komunalno-energetskih vodov na razcepih Slivnica in Draženci.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 18,9 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 19,5 km.
Skupno se bo v letu 2007 gradnja nadaljevala na:
– 101,9 km štiripasovih avtocest
– 18,7 km hitrih cest
– 5,0 km navezovalnih cest
SKUPAJ: 125,6 km
1.3.3. Odseki, na katerih se začne gradnja v letu 2007
V letu 2007 se bo začela gradnja naslednjih odsekov in pododsekov (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji
o NPIA, razpredelnica 11):
(I.F3) BIČ–HRASTJE, dolžina 22,5 km
(I.F3.3) Pluska–Ponikve (6,3 km)*
predvidena predaja prometu: december 2008
V letu 2007 se bodo nadaljevali in zaključili odkupi zemljišč in drugih nepremičnin. Zaključilo se bo pridobivanje gradbenega
dovoljenja. Zaključen bo javni razpis za izvedbo gradbenih del in izvajala se bodo gradbena dela na trasi avtoceste in deviacijah,
premostitvenih objektih, vodnogospodarskih ureditvah ter prestavitvi in zaščiti komunalno-energetskih vodov.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 6,3 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 7,6 km.
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(I.F3.4) Ponikve–Hrastje (8,6 km)*
predvidena predaja prometu: december 2008
V letu 2007 se bodo nadaljevali in zaključili odkupi zemljišč in drugih nepremičnin. Zaključilo se bo pridobivanje gradbenega
dovoljenja. Zaključen bo javni razpis za izvedbo gradbenih del in izvajala se bodo gradbena dela na trasi avtoceste in deviacijah,
premostitvenih objektih, vodnogospodarskih ureditvah ter prestavitvi in zaščiti komunalno-energetskih vodov.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 8,6 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 7,2 km.
Navedene roke predaje odsekov prometu bo možno doseči ob pogoju, da bodo z LP ROAC 2008 zagotovljena sredstva v
zadostni višini.
Skupno se bodo v letu 2007 gradnja pričela na skupaj
– 14,8 km štiripasovnih avtocest
SKUPAJ: 14,8 km

Tabela2:2:
Tabela
VREDNOST
DEL
V LETU
2007
PRI AVTOCEST,
GRADNJI KI
AVTOCEST,
BODO
V LETU
2007INPREDANE
VREDNOST
DEL
V LETU
2007 PRI
GRADNJI
BODO V LETUKI
2007
PREDANE
PROMETU
NA KATERIH
SE GRADNJA
V LETU
2007
NADALJUJE
ZAČENJAV LETU 2007 NADALJUJE ALI ZAýENJA
PROMETU
IN NA
KATERIH
SE ALI
GRADNJA
Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA,
razpredelnica 11

Postavka/odsek

Pododsek

Plan razvoja in obnavljanja za
leto 2007
mio EUR

I.A1
I.A2
I.A2
I.A3
I.B2
I.C7
I.C7
I.C9
I.D1
I.E1
I.E2
I.E5
I.F1
I.F3
I.F4
I.G1
I.G3
SKUPAJ

I.A2.1
I.A2.2
I.A2.3
I.A3.1
I.A3.4
I.B2.1
I.B2.2
I.B2.5
I.C7.3
I.C7.5
I.D1.2
I.E5.1
I.F1.1
I.F3.3
I.F3.4
I.F4.2
I.G1.1
I.G3.1

Maribor - Lenart
Lenart - Beltinci
Lenart - Beltinci
Beltinci - Pince
Pesnica - Slivnica
Klanec - Ankaran
Klanec - Ankaran
Koper - Izola
Razdrto - Vipava
Vrba - Peraþica
Peraþica - Podtabor
Šentvid - Koseze
Šmarje Sap-Višnja gora
Biþ - Hrastje

Lenart - Sp. Senarska
Sp. Senarska - Cogetinci
Cogetinci - Vuþja vas
Beltinci - Lendava
Lendava - Pince
Pesnica - Zrkovska cesta
Zrkovska cesta - Ptujska cesta
Nova Zrkovska c.:km 0,87 do km 3,8
Navezava na Luko Koper I.faza
plošþad za BS Bertoki
Rebernice

Šentvid - Koseze
plošþad za BC Cikava
Pluska - Ponikve
Ponikve - Hrastje
Lešnica - Kronovo
Hrastje - Kronovo
Slivnica - Gruškovje
Slivnica - Draženci
Hajdina - Ormož
Hajdina - Ptuj
MMP Gruškovje - državna meja (HR)

32,84
23,82
37,58
14,60
31,38
30,52
33,79
16,68
1,22
11,03
0,21
16,15
36,57
37,38
9,84
53,35
1,61
13,17
9,29
25,93
25,25
1,13
4,62
467,96

000 SIT
7.869.000
5.709.000
9.005.671
3.498.744
7.519.903
7.313.813
8.097.436
3.997.195
292.361
2.643.229
50.324
3.870.186
8.763.635
8.957.589
2.358.058
12.784.794
385.820
3.157.059
2.226.477
6.213.000
6.050.910
270.793
1.107.137
112.142.134

1.3.4. Odseki, predani prometu v letih od 1994 do 2006, na katerih se v letu 2007 izvajajo zaključna dela
V letu 2007 se bodo izvajala zaključna dela na avtocestnih odsekih in pododsekih, ki so bili predani prometu v letih od 1994
do 2006 (imenovanja in oznake so v skladu z Resolucijo o NPIA, razpredelnica 11).
Na posameznih avtocestnih odsekih se bodo v letu 2007 izvajala zaključna ureditvena dela, izpolnjevanje zahtev po
opravljenih tehničnih pregledih, dokončni monitoringi, ureditve dostopnih poti, dokončni obračuni ter druga zaključna dela, potrebna
za dokončanje odsekov. Vrednosti del po posameznih odsekih so prikazane v tabeli 3.
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Tabela 3:
Tabela
3:
VREDNOST
ZAKLJUýNIH DEL V LETU 2007 NA ODSEKIH, KI SO BILI PREDANI PROMETU V
VREDNOST
DEL V LETU 2007 NA ODSEKIH, KI SO BILI PREDANI PROMETU V LETIH OD 1994 DO 2006
LETIH OD ZAKLJUČNIH
1994 DO 2006
Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA,
razpredelnica 11
I.A2
I.B4
I.B5
I.B.6
I.B7
I.C8
I.D1
I.E4
I.F2
I.F3
I.F4
I.F5
I.F6
I.F7
I.G.2

I.A2.4
I.B4.1
I.B4.2
I.B.6.2
I.B7.1
I.D1.3
I.F3.1
I.F3.2
I.F4.1

I.G.2.3

Postavka/odsek

Lenart - Beltinci
Hoþe - Arja vas
Arja vas - Vransko
Vransko - Blagovica
Blagovica - Šentjakob
Srmin - Škofije
Razdrto - Vipava
Naklo - Kranj: prikljuþek Naklo
Višnja gora - Biþ
Biþ - Hrastje
Hrastje - Kronovo
Kronovo - Smednik
Smednik - Krška vas *
Krška vas - Obrežje
Slovenska Bistrica - Hajdina

Plan razvoja in obnavljanja
avtocest za leto 2007

Pododsek

Vuþja vas - Beltinci z rek. R1-230
Prikljuþek Lopata
Prikljuþek Ljubeþna
Trojane - Blagovica
Blagovica - Lukovica
Podnanos - Vipava
Biþ - Korenitka
Korenitka - Pluska
Hrastje - Lešnica

Obvoznica Pragersko

SKUPAJ

mio EUR
1,76
0,13
0,93
0,63
1,00
1,03
0,21
0,04
0,42
0,33
0,64
0,39
5,40
1,86
1,06
0,93
0,14
16,89

000 SIT
421.766
32.000
222.865
150.000
239.640
245.664
50.000
10.000
100.000
78.581
154.000
92.533
1.294.056
445.730
255.000
222.056
33.000
4.046.891

*Opomba:
– predvideno je nadaljevanje gradnje obvozne priključne ceste na letališče Cerklje
V letu 2007 bodo za avtocestne odseke in pododseke, ki so bili predani prometu v letih od 1994 do 2006, potekali
odkupi zemljišč po dokončni odmeri. Skupna vrednost urejanja premoženjsko pravnih zadev je ocenjena na 1,25 mio EUR
(300 mio SIT).
V letu 2007 znaša vrednost zaključnih del na odsekih avtocest, ki so bili predani prometu v letih od 1994 do 2006, skupaj
18,14 mio EUR (4.347 mio SIT).
Skupno se bodo v letu 2007 izvajala zaključna dela na avtocestah in cestah, zgrajenih po letu 1994, na skupaj:
– 255,5 km štiripasovnih avtocest
– 36,4 km hitrih cest
– 12,5 km priključkov
– 9,9 km obvoznic in
– 0,9 km navezovalne ceste
SKUPAJ: 315,2 km
1.3.5. Odseki, zgrajeni pred letom 1994, na katerih se v letu 2007 izvajajo zaključna dela
V letu 2007 bodo na določenih avtocestnih odsekih, ki so bili predani prometu pred letom 1994 (tj. pred ustanovitvijo DARS
d.d.), izvajala dokončna pravnopremoženjska ureditev. Vrednost teh del v letu 2007 znaša 0,01 mio EUR (2,2 mio SIT).
1.3.6. Vadbeni poligon na Igu
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 800-03/96-10/1-8 z dne 25. 11. 1996 o podpori projektu zagotavljanja
reševanja v avtocestnih predorih je bil v letu 1997 med Ministrstvom za promet, Ministrstvom za obrambo in DARS d.d. sklenjen
dogovor o gradnji vadbenega predora v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.
V letu 2007 bo DARS d.d. na podlagi sklenjenega dogovora sofinanciral gradnjo vadbenega poligona na Igu. Vrednost teh
del v letu 2007 znaša 0,13 mio EUR (30 mio SIT).
1.3.7. MMP Dragonja
V letu 2007 je predvidena gradnja mednarodnega mejnega prehoda Dragonja. DARS d.d. bo sofinanciral naložbo, ki jo
vodi Ministrstvo za javno upravo, in sicer gradnjo hitre ceste na območju mejne ploščadi. Vrednost teh del v letu 2007 znaša
1,25 mio EUR (300 mio SIT).
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1.3.8. Obvozna cesta Dragonja
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35100-6/2006/3 z dne 26. 10. 2006 je v letu 2007 predviden začetek gradnje
začasne obvozne ceste mimo naselja Dragonja. Obvozna cesta bo potekala po trasi bodoče hitre ceste Koper–Šmarje–Dragonja
od MMP Dragonja do začasne prevezave z obstoječo glavno cesto G 1-11 v skupni dolžini 800 m.
V letu 2007 je predvidena izdelava strokovnih podlag za dopolnitev LN za MMP Dragonja, izdelava projektno-tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč in začetek gradbenih del. Ureditev obvozne ceste vodi Ministrstvo za javno upravo. Vrednost teh
del v letu 2007 znaša 0,83 mio EUR (200 mio SIT).
1.3.9. Kontrola in potrjevanje kakovosti
V letu 2007 se bodo izvajale zunanja kontrola kakovosti del na navezovalnih in priključnih cestah ter s tem povezane
strokovno-tehnične storitve ter tudi različna načrtovana manjša naročila, ki so povezana z reševanjem problematike zagotavljanja
kakovosti pri avtocestnih projektih. Vrednost teh del v letu 2007 znaša 0,27 mio EUR (65 mio SIT).

1.3.10. Revizije projektno-tehnične dokumentacije
Na podlagi 53. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) so bile z letom 2004 uvedene revizije
projektno–tehnične dokumentacije zahtevnih objektov. Vključujejo naslednja preverjanja:
– zanesljivost objekta in skladnost s prostorskimi akti,
– ali je z načrti tehničnih rešitev dokazano izpolnjevanje bistvenih zahtev,
– ali je vplivno območje objekta določeno na predpisan način,
– ali je izvedena kontrola brezhibnosti tehničnih rešitev in računske pravilnosti gradbenih konstrukcij.
Revizija projektno-tehnične dokumentacije je v neposredni povezavi s pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja, ki jih določa
66. člen omenjenega ZGO-1. Vrednost teh del v letu 2007 znaša 0,63 mio EUR (150 mio SIT).
1.3.11. Usklajevanje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu
Na podlagi Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02)
zavezuje naročnika, da imenuje enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, če dela na gradbišču izvaja več
izvajalcev del. Skladno z uredbo bodo v letu 2007 koordinatorji opravljali naloge zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na odsekih
med pripravljalnimi gradbenimi deli in na vseh odsekih med glavnimi gradbenimi deli. Koordinatorji bodo med pripravo skrbeli za
izdelavo varnostnega načrta in med gradnjo predvsem usklajevali varnostne načrte s spremembami na gradbiščih ter preverjali
varno izvajanje delovnih postopkov. Vrednost teh del v letu 2007 znaša 0,29 mio EUR (70 mio SIT).
1.3.12. Center za nadzor in vodenje prometa in cestninski center
V letu 2007 je predvidena ureditev centra za nadzor in vodenje prometa v Dragomlju. Vrednost teh del v letu 2007 znaša
1,67 mio EUR (400 mio SIT).
1.4. INVESTICIJSKE VREDNOSTI
1.4.1. Odstopanje investicijskih vrednosti in primerjava z Resolucijo o NPIA
Investicijske vrednosti posameznih odsekov, na katerih je ugotovljena njihova sprememba, prikazuje Tabela 4 (nove
investicijske vrednosti v primerjavi z zadnjimi potrjenimi investicijskimi vrednostmi v prejšnjih LP ROAC). Na kratko so predstavljeni
tudi pomembnejši razlogi za spremembe investicijskih vrednosti.
Spremembe investicijskih vrednosti na posameznih avtocestnih odsekih so posledica višje stopnje obdelave projektnotehnične dokumentacije glede na čas priprave Resolucije o NPIA. Do odstopanj je prišlo predvsem zaradi spremenjenih
geoloških pogojev, sprememb števila in zahtevnosti objektov, sprememb posameznih potekov trase ter pogojev soglasjedajalcev
(okoljevarstveni pogoji). V Tabeli 4a je prikazana struktura virov za te odseke.
V Tabeli 5 so navedeni odseki, na katerih so se v letu 2006 izvajala pripravljalna dela pred začetkom gradnje in so bili v LP
ROAC 2006 zanje določeni viri financiranja glede na oceno investicijske vrednosti v Resoluciji o NPIA. Za te odseke je določena
struktura finančnih virov glede na nove investicijske vrednosti, usklajene z investicijskimi programi.
V Tabeli 6 so prikazane ostale večje investicije, ki so predmet LP ROAC 2007 in zanje določena struktura virov.
V Tabeli 7 je prikazana primerjava novih ocen investicijskih vrednosti z vrednostmi iz Resolucije o NPIA, in sicer za vse
odseke, vključene v Resolucijo o NPIA v sklop C (odseki v gradnji), sklop D (odseki v pripravi, za katere je bila uredba o LN takrat
že sprejeta) in sklop E (odseki, ki so se načrtovali).
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V Resoluciji o NPIA je v 2. poglavju Analiza novih investicijskih vrednosti Nacionalnega programa izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji na področju graditve avtocestnega omrežja (Uradni list RS z dne 6. 5. 2004, stran 6737) navedeno: »Obseg
gradnje in investicijske vrednosti avtocestnih odsekov/pododsekov se načeloma lahko razlikuje od obsega gradenj in investicijskih
vrednosti določenih v NPIA RS, vendar pod pogojem, da skupni obseg še ne izvedenih avtocestnih odsekov/pododsekov (sklopi
C, D in E) in njihovih investicijskih vrednosti ostane v obdobju najmanj petih let na ravni predvidenih časovnih obdobij izvajanja
NPIA RS, oziroma lahko odstopa največ 10 % od njihove skupne ocenjene investicijske vrednosti.«.
Iz Tabele 7 (Primerjava novih ocen investicijskih vrednosti z vrednostmi v Resoluciji o NPIA – nivo cen: 12/2002) je
razvidno:
– skupna vrednost sklopov C, D in E v Resoluciji o NPIA znaša 3,28 mio EUR (786 mio SIT);
– nova skupna vrednost sklopov C,D in E v septembru 2006 na podlagi potrjenih investicijskih vrednosti v sprejetih LP ROAC,
potrjenih investicijskih programih in investicijskih programih v pripravi znaša 3,52 mio EUR (844 mio SIT), kar je za 0,24 mio EUR
(58 mio SIT) oziroma 7,4 % več kot v Resoluciji o NPIA;
Iz Tabele 7 je tudi razvidno, da so se v obdobju od sprejetja Resolucije o NPIA investicijske vrednosti nekaterih odsekov v
primerjavi z Resolucijo o NPIA zmanjšale, nekatere pa povečale; skupni rezultat, povečanje za 7,4 % v tem obdobju pa je v skladu
z določili Resolucije o NPIA. Ob tem, da so najtežji avtocestni odseki že zgrajeni oziroma se gradijo in ob sprotnem analiziranju
spreminjanja investicijskih vrednosti pri izvajanju Resolucije o NPIA ocenjujemo, da v petih letih po njenem sprejetju, torej do
februarja 2009, okvir 10 % povečanja za sklope C, D in E ne bo presežen.

I.F4.1

I.F4

I.2.1

Rekonstrukcija Mariborske
ceste

SKUPAJ

Slivnica - Draženci

Slivnica - Gruškovje

Severna magistrala
Celje
853.129

23.915

267.150

105.218

Krška vas - Obrežje

LPROAC 2006

LPROAC 2006

LPROAC 2006

LPROAC 2006

LPROAC 2005

LPROAC 2004

LPROAC 2006

936.742

26.259

293.333

115.530

72.686

102.704

7.960

173.150

145.121

988.507

27.499

278.243

115.987

75.808

109.335

5.568

218.670

157.397

2

1

4

razlogi za spremembo glede
na zadnjo potrjeno vrednost

prihranek

457

sanacija regionalne ceste

dodatna dela in zahteve lokalnih skupnosti:
3.122 razširite nadvoza, paralelna cesta do nadvoza
in krožišþe na regionalni cesti

- dodatna proj. dokumentacija (vodovod, plinovod,
vodohram do AC baze in sprememba priklj. Novo
mesto zahod)
- dodatni odkupi zaradi spremembe priklj. Novo
6.631 mesto
- dodatna in veþ dela gradbenih del zaradi
neugodnih geol. razmer, AC baze, križišþa v
Maþkovcu in Ljubljanske ceste
- monitoring po konþanih delih

-2.391

- dodatna dela v predoru zaradi zahtevnejših
45.520 hribinskih kategorij: poveþanih izkopI in betonske
obloge, moþnejša in gostejša IBI sidra, dodatni
preþniki in ojaþanje oboka zaradi vpliva žveplovih
spojin ter dodatne ureditve iz dopolnjenega DLN

- sprememba prikljuþka Semedela in celotnega
vodenja prometa zaradi znižanja nivelete in
12.276 premaknitve predora
Markovec
- veþja vrednost del za "klic v sili"
- veþja vrednost odkupov zemljišþ od predvidene

51.765

1.240 poveþanje obsega arheoloških del

-15.089 prihranek

3=2-1

Opomba: *gradnja odseka Šentvid – Koseze je razdeljena na tri faze (glej poglavje 1.3.1). Nova investicijska vrednost vkljuþuje fazo I in prvo etapo faze II.

I.G1.1

I.2

66.198

Kronovo - Smednik

93.537

7.249

157.695

LPROAC 2006

stalne cene
31.12.2006

1.240

-15.089

457

3.122

143

6.096

119

272

-2.391

45.520

5.335

535

6.406
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IG1

I.F7

I.F5

Šmarje SapVišnja gora

I.F1.1

I.F1

Hrastje - Lešnica

BS Cikava

Šentvid - Koseze *

I.E5.1

I.E5

132.167

dokument

Razlika med
novo in zadnjo
potrjeno
vrednostjo
stalne cene
31.12.2006

Št.

Hrastje - Kronovo

Šentvid - Koseze

Koper - Izola

I.C9

etapa

odsek

nova inv. vred.
predlog
brez str. financ.

zadnja potrjena
inv. vrednost v
letnem planu
brez str. fin.
stalne cene
31.12.2006

v 000 EUR

6264 /

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA

zadnja potrjena
inv. vrednost v
letnem planu
brez str. fin.
stalne cene
31.12.2002

Tabela 4:
NOVE INVESTICIJSKE VREDNOSTI V PRIMERJAVI Z ZADNJIMI POTRJENIMI INVESTICIJSKIMI VREDNOSTMI V PREJŠNJIH LP ROAC
Odseki, na katerih se v letu 2007 gradnja nadaljuje ali se njih izvajajo zakljuþna dela

Stran

Uradni list Republike Slovenije

I.2.1

I.2

Slivnica - Draženci

Rekonstrukcija Mariborske
ceste

Severna magistrala
Celje
SKUPAJ
193.758.035

5.506.858

61.515.909

21.538.477

Krška vas - Obrežje

Slivnica - Gruškovje

15.243.271

Kronovo - Smednik

21.538.477

1.669.242

36.312.000

30.433.801

LPROAC 2006

LPROAC 2006

LPROAC 2006

LPROAC 2006

LPROAC 2005

LPROAC 2004

LPROAC 2006

LPROAC 2006

dokument

224.481.003

6.292.687

70.294.229

27.685.714

17.418.486

24.612.018

1.907.443

41.493.722

236.885.853

6.589.789

66.678.235

27.795.156

18.166.558

26.200.961

1.334.345

52.402.256

37.718.554

2

1

34.776.704

stalne cene
31.12.2006

nova inv. vred.
predlog
brez str. financ.

zadnja potrjena
inv. vrednost v
letnem planu
brez str. fin.
stalne cene
31.12.2006

prihranek

12.404.850

297.102

-3.615.994

109.442

poveþanje obsega arheoloških del

prihranek

sanacija regionalne ceste

- dodatna proj. dokumentacija (vodovod, plinovod,
vodohram do AC baze in sprememba priklj. Novo
mesto zahod)
- dodatni odkupi zaradi spremembe priklj. Novo
1.588.944 mesto
- dodatna in veþ dela gradbenih del zaradi
neugodnih geol. razmer, AC baze, križišþa v
Maþkovcu in Ljubljanske ceste
- monitoring po konþanih delih
dodatna dela in zahteve lokalnih skupnosti:
748.072 razširite nadvoza, paralelna cesta do nadvoza
in krožišþe na regionalni cesti

-573.098

- dodatna dela v predoru zaradi zahtevnejših
10.908.534 hribinskih kategorij: poveþanih izkopI in betonske
obloge, moþnejša in gostejša IBI sidra, dodatni
preþniki in ojaþanje oboka zaradi vpliva žveplovih
spojin ter dodatne ureditve iz dopolnjenega DLN

297.102

-3.615.994

109.442

748.072

1.460.960
34.281

28.568

65.134

-573.098

10.908.534

128.294
1.278.536

1.535.019

v 000 SIT

45 / 25. 5. 2007 /

5

razlogi za spremembo glede
na zadnjo potrjeno vrednost

- sprememba prikljuþka Semedela in celotnega
vodenja prometa zaradi znižanja nivelete in
2.941.849 premaknitve predora
Markovec
- veþja vrednost del za "klic v sili"
- veþja vrednost odkupov zemljišþ od predvidene

3=2-1

Razlika med
novo in zadnjo
potrjeno
vrednostjo
stalne cene
31.12.2006

Št.

Opomba: *gradnja odseka Šentvid – Koseze je razdeljena na tri faze (glej poglavje 1.3.1). Nova investicijska vrednost vkljuþuje fazo I in prvo etapo faze II.

I.G1.1

IG1

I.F7

I.F5

I.F4.1

I.F4

Hrastje - Lešnica

BS Cikava

Šmarje SapVišnja gora

I.F1.1

I.F1

Hrastje - Kronovo

Šentvid - Koseze

Šentvid - Koseze *

I.E5.1

I.E5

etapa

Koper - Izola

odsek

I.C9

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA

zadnja potrjena
inv. vrednost v
letnem planu
brez str. fin.
stalne cene
31.12.2002

Uradni list Republike Slovenije
Stran
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Šmarje SapVišnja gora

I.F1.1

I.F4.1

I.F1

I.F4

I.G1.1

IG1

SKUPAJ

Slivnica - Draženci
1.102.814

278.243

27.499

Severna magistrala
Celje

Slivnica - Gruškovje

115.987

Krška vas - Obrežje

Rekonstrukcija
Mariborske ceste

75.808

Kronovo - Smednik

109.335

5.568

218.670

114.307

157.397

1.192.794

320.673

28.929

119.224

84.513

112.692

6.069

232.712

119.676

168.306

stalne cene
31.12.2006

stalne cene
31.12.2006

276.507

58.411

11.558

40.017

47.181

20.709

1.292

36.192

29.822

31.325

stalne cene
31.12.2006

skupaj lastna
sredstva

916.287

262.262

17.371

79.207

37.332

91.983

4.777

196.520

89.854

136.981

skupaj
drugi viri

50.484

32.000

18.484

obveznice/
krediti
NOVO

69.563

23.409

0

1.329

3.332

8.211

0

14.685

6.370

12.227

348.523

238.853

17.371

0

0

2.171

4.777

60.597

0

24.754

obveznice/
krediti
(zakon 1.030,15
MEUR)

165.000

0

0

0

0

0

0

0

65.000

100.000

obveznice/
krediti
(zakon 360
MEUR)

110.081

0

0

40.242

0

15.601

0

0

0

0

0

0

37.636

0

0

37.636

krediti
(zakon 330
MUSD)

0

0

66.000

0

0

0

66.000

EIB VI

0

69.000

0

0

0

34.000

0

0

35.000

EIB V

45 / 25. 5. 2007
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0

54.238

obveznice/
krediti
(zakon 246,72
MEUR)

predvideni viri (stalne cene 31.12.2006)

Opombe:
* za odsek Vrba – Peraþica se investicijska vrednost ni spremenila, zaradi zmanjšanja razpoložljivih sredstev iz Kohezijskega sklada se spreminja struktura virov
** gradnja odseka Šentvid – Koseze je razdeljena na tri faze (glej poglavje 1.3.1). Nova investicijska vrednost vkljuþuje fazo I in prvo etapo faze II.

I.2.1

I.2

I.F7

I.F5

Šentvid - Koseze **

I.E5.1

I.E5

Hrastje - Lešnica

BS Cikava

Vrba - Peraþica *

I.E1

Hrastje - Kronovo

Šentvid - Koseze

Koper - Izola

etapa

I.C9

odsek

dodatno
potrebni viri
zaradi
preraþuna cen
iz dec. 2002 na
dec. 2006

Št.

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA

nova inv. vred.
s str.
Financiranja

v 000 EUR

6266 /

nova inv.
vrednost
brez str. financ.

Tabela 4a:
NOVA STRUKTURA VIROV ZA ODSEKE, NA KATERIH SE V LETU 2007 GRADNJA NADALJUJE ALI SE NA NJIH IZVAJAJO ZAKLJUýNA DELA
(v 000 EUR, stalne cene 31.12.2006)

Stran
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I.F3.3

I.F3.4

I.F3

I.F3

Biþ - Hrastje

Biþ - Hrastje

SKUPAJ

Pesnica - Slivnica

Odsek

Ponikve - Hrastje

Pluska - Ponikve

Zrkovska c. - Ptujska c.

etapa

19,0

7,2

7,6

4,2

Dolžina
(km)

153.270

51.910

58.380

42.980

investicijska
vrednost
po ReNPIA
(brez stroškov
financiranja)
stalne cene
31.12.2002

232.394

70.252

95.871
255.170

77.138

105.267

72.766

266.718

80.345

109.968

76.404

stalne cene
31.12.2006

stalne cene
31.12.2006

stalne cene
31.12.2002

66.271

nova inv.
vrednost
s stroški
financiranja

nova inv.
vrednost
brez stroškov
financiranja

nova inv.
vrednost
brez stroškov
financiranja

61.677

18.833

26.044

16.800

skupaj
lastna
sredstva

205.041

61.512

83.924

59.605

skupaj
drugi viri

133.758

43.428

49.942

40.388

obveznice/
krediti
(zakon 1.030,15
MEUR)

58.651

13.828

29.087

15.736

obveznice/
kreditiNOVO

Predvideni viri (stalne cene 31.12.2006)

12.632

4.256

4.895

3.481

dodatno potrebni viri
zaradi preraþuna cen
iz dec. 2002
na dec. 2006

v 000 EUR

Št.

7

Za navedene odseke so bili v LPROAC 2006 doloþeni viri financiranja glede na oceno inv. vrednosti po Resoluciji o NPIA. Struktura virov je sedaj prilagojena novim investicijskim vrednostim, ki so usklajene z investicijskimi programi, in
sicer je za odsek Zrkovska cesta - Ptujska cesta investicijski program že potrjen, za odseka Pluska - Ponikve in Ponkve Hrastje pa sta investicijska programa v pripravi.

Opomba:

I.B2.2

I.B2

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA,
razpredelnica 11

Tabela 5:
INVESTICIJSKE VREDNOSTI AVTOCESTNIH ODSEKOV, NA KATERIH SO SE V LETU 2006 IZVAJALA DELA PRED ZAýETKOM GRADNJE
(v 000 EUR, stalne cene 31.12.2006)

Uradni list Republike Slovenije
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Stran
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Opombi:

178.043

10.213

164.700

186.945

10.724

172.935

3.286

Obnavljanje AC omrežja

namen

SKUPAJ

8

45.370

45.370

vrednost del v letu 2007
brez stroškov financiranja
tekoþe cene

47.020

47.020

vrednost del v letu 2007
s stroški financiranja
tekoþe cene

14.020

14.020

skupaj lastna
sredstva

2.500

33.000

33.000

obveznice/
krediti
NOVO

v 000 EUR

141.260

7.000

131.760

obveznice/
krediti
NOVO

Predvideni viri

45.685

3.724

41.175

786

skupaj lastna
sredstva

* Za gradnjo zaþasne obvozne ceste mimo naselja Dragonja dokumentacija še ni izdelana, zato navedena vrednost predstavlja prvo grobo oceno vrednosti investicije.
** Navedena je ocena investicijske vrednosti po ReNPIA, natanþnejša vrednost bo podana, ko bo izdelana projektno-tehniþna in investicijska dokumentacija.

SKUPAJ

Sistem za nadzor in vodenje prometa za odsek Šentvid - Koseze

Nov elektronski cestninski sistem **

3.130

Ocena investicijske vrednosti
s stroški financiranja
stalne cene
31.12.2006

v 000 EUR

Št.

Obvozna cesta Dragonja *

Ocena investicijske vrednosti
brez stroškov financiranja
stalne cene
31.12.2006

Predvideni viri

6268 /

namen

Tabela 6:
OSTALE INVESTICIJE, KI SO PREDMET LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2007

Stran

45 / 25. 5. 2007
Uradni list Republike Slovenije

Biþ - Korenitka

Blagovica - Lukovica
Srmin - Socerb
Socerb - Klanec
Rebernice
Trojane - Blagovica

Šentvid - Koseze

Cogetinci - Vuþja vas
Obvoznica Pragersko
Markovci - Gorišnica
Gorišnica - Ormož

Zrkovska cesta - Ptujska cesta
Nova Zrkovska cesta: od km 0,87 do km 3,8

314,7

7,2
16,7
2,3
5,5
2,0
5,0
5,2
10,0
2,4
2,8
7,8
5,5
9,5
17,4
19,5
3,9
4,1
2,0
7,6
7,2
0,0
3,3

785.684

13.277
35.839
7.684
6.176
2.181
17.203
29.866
16.602
10.825
4.571
24.979
14.663
18.571
31.793
61.516
18.633
10.252
2.936
13.443
11.953
1.669
2.331

9.897
3.551
18.177
27.703
4.092
3.185
6.837
8.819
24.740
26.877

41.803
27.563
4.497
13.874
47.654
14.392
46.371
45.906
6.238
7.937
14.627
23.982

v mio SIT
4

13.877
29.844
7.480
6.176
2.270
17.203
33.008
23.971
10.825
4.776
22.929
14.663
24.682
24.423
58.351
18.633
10.252
2.936
22.076
16.177
1.168
2.331

15.260
3.551
24.533
27.703
3.758
3.185
6.837
9.260
45.858
25.955

41.803
27.563
4.843
16.034
51.169
15.729
46.371
49.006
8.359
8.669
15.898
24.324

843.717

v mio SIT
5

nova investicijska
vrednost

0
0
346
2.160
3.515
1.337
0
3.099
2.121
732
1.271
342

58.034

600
-5.995
-204
0
89
0
3.142
7.369
0
206
-2.050
0
6.111
-7.370
-3.164
0
0
0
8.633
4.224
-501
0

5.363
0
6.356
0
-334
0
0
441
21.118
-922

v mio SIT
6=5-4

Razlika glede na
Re NPIA

105%
83%
97%
100%
104%
100%
111%
144%
100%
104%
92%
100%
133%
77%
95%
100%
100%
100%
164%
135%
70%
100%

154%
100%
135%
100%
92%
100%
100%
105%
185%
97%

100%
100%
108%
116%
107%
109%
100%
107%
134%
109%
109%
101%

107,4%

%
7=5/4

odstotek doseganja
vrednosti iz ReNPIA

15.857
34.103
8.547
7.057
2.594
19.658
37.718
27.391
12.370
5.458
26.201
16.755
28.204
27.908
66.678
21.292
11.714
3.355
25.226
18.485
1.334
2.664

17.438
4.057
28.034
31.656
4.294
3.639
7.813
10.581
52.402
29.659

47.768
31.496
5.534
18.322
58.471
17.974
52.988
55.999
9.552
9.906
18.167
27.795

mio SIT

66,17
142,31
35,67
29,45
10,82
82,03
157,40
114,30
51,62
22,78
109,33
69,92
117,69
116,46
278,24
88,85
48,88
14,00
105,27
77,14
5,57
11,12

72,77
16,93
116,98
132,10
17,92
15,19
32,60
44,16
218,67
123,76

199,33
131,43
23,09
76,46
243,99
75,00
221,12
233,68
39,86
41,34
75,81
115,99

mio EUR

nova investicijska
vrednost stalne cene
31.12.2006 **

Stran
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Opombe: * na oznaþenih odsekih so navedene dejanske dolžine odsekov, ki se razlikujejo od dolžin, navedenih v Re NPIA
** za preraþun investicijskih vrednosti iz decembra 2002 na december 2006 je bil upoštevan faktor 1,1427.
*** gradnja odseka Šentvid–Koseze je razdeljena na 3 faze (glej poglavje 1.3.1.). Nova investicijska vrednost vkljuþuje fazo I in 1. etapo faze II. Vrednost vseh treh faz znaša v
predlogu sprememb in dopolnitev DLN v obmoþju prikljuþevanja Celovške ceste na AC Šentvid-Koseze 243,6 mio EUR (58,37 milijarde SIT), nivo cen 12/2006. Ob upoštevanju
vrednosti vseh treh faz znaša skupni odstotek doseganja inv. vrednosti glede na ReNPIA 108,1%.

Korenitka - Pluska
Hrastje - Lešnica
Lešnica - Kronovo
Spodnja Senarska - Cogetinci *
Beltinci - Lendava
Slivnica - Draženci *
HC Jagodje - Lucija
Navezava Pirana
Stanežiþe - Brod
Pluska - Ponikve *
Ponikve - Hrastje *
Plošþad BS Cikava

I. in II. Faza in BS Bertoki

Lenart - Spodnja Senarska
Lendava - Pince
Hajdina - Ptuj
Ptuj - Markovci

4,2
2,9
7,8
11,6
6,1
5,6
10,4
2,4
3,7
17,6

6,3
14,6
4,4
6,0
10,5
4,4
10,7
8,2
4,3
4,8
9,2
12,3

v km
3

Re NPIA

Št.

SKUPAJ

LENART - BELTINCI
BELTINCI - PINCE
HAJDINA - ORMOŽ
HAJDINA - ORMOŽ
PRIKLJUýEK LJUBEýNA
NAVEZAVA NA LUKO KOPER
KOPER - IZOLA *
VRBA - PERAýICA
PERAýICA - PODTABOR
BIý - HRASTJE
HRASTJE - KRONOVO
HRASTJE - KRONOVO
LENART - BELTINCI
BELTINCI - PINCE
SLIVNICA - GRUŠKOVJE
JAGODJE - LUCIJA
JAGODJE - LUCIJA
ŠENTVID - KOSEZE
BIý - HRASTJE
BIý - HRASTJE
ŠMARJE-SAP - VIŠNJA GORA
IZOLA - JAGODJE

SKLOP E: AC ODSEKI V NAýRTOVANJU

SLIVNICA - PESNICA
SLIVNICA - PESNICA
MARIBOR - LENART
LENART - BELTINCI
SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA
HAJDINA - ORMOŽ
HAJDINA - ORMOŽ
ŠKOFIJE - SRMIN
ŠENTVID - KOSEZE ***
SMEDNIK - KRŠKA VAS

SKLOP D: AC ODSEKI V PRIPRAVI - SPREJETA UREDBA O LN

SLIVNICA - PESNICA
LENART - BELTINCI
PRIKLJUýEK LOPATA
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB
KLANEC - ANKARAN
KLANEC - ANKARAN
RAZDRTO - VIPAVA
VRANSKO - BLAGOVICA
PODTABOR - NAKLO
BIý - HRASTJE
KRONOVO - SMEDNIK
KRŠKA VAS - OBREŽJE

Pesnica - Zrkovska cesta
Vuþja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R1-230

2

1

SKLOP C: AC ODSEKI V GRADNJI

Etapa

Odsek

Dolžina

Investicijske vrednosti
v stalnih cenah na dan 31.12.2002

Tabela 7: PRIMERJAVA NOVIH IVESTICIJSKIH VREDNOSTI AVTOCESTNIH ODSEKOV Z VREDNOSTMI IZ RESOLUCIJE O NPIA
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v 000 SIT

v 000 SIT

LP ROAC, ki
doloþa zadnjo
investicijsko
vrednost

41.802.726
46.371.000

PESNICA – SLIVNICA:Pesnica - Zrkovska cesta
RAZDRTO – VIPAVA: Rebernice

(5)

486.376.779

5.506.858

23.971.754

(6)

SKUPAJ

26.491.666
25.909.521
16.023.025
23.061.873
16.849.445
67.004.089
1.837.712
300.000

177.477.331

24.682.219
24.423.035
15.260.024
22.075.917
16.176.812
58.351.479
1.587.529
300.000

162.857.015

LPROAC 2006

LPROAC 2006

LPROAC 2007

LPROAC 2007

LPROAC 2007

LPROAC 2007

LPROAC 2006

LPROAC 2006

LPROAC 2006

LPROAC 2006

LPROAC 2006

LPROAC 2006

LPROAC 2005
LPROAC 2006

LPROAC 2007

LPROAC 2005

LPROAC 2006

LPROAC 2006

LPROAC 2005

LPROAC 2006

LPROAC 2005

LPROAC 2005

LPROAC 2007

LPROAC 2007

LPROAC 2004

LPROAC 2005

LPROAC 2006

LPROAC 2006

LPROAC 2007

LPROAC 2006

LPROAC 2007

LPROAC 2005

186.096.711

28.204.372
27.908.202
17.437.629
25.226.150
18.485.243
66.678.235
1.814.069
342.810

564.458.961

6.292.687

27.392.523

15.857.474

16.755.892
8.547.396
28.033.946

742.017
37.718.554

12.483.463

4.057.410
2.593.864

31.656.743
12.369.574
34.102.950

52.402.256
26.200.961

47.767.975
52.988.142

55.998.585
18.166.558
29.659.341
27.795.156
10.580.989
4.294.505

202.803.346

30.272.027
29.606.810
18.309.511
26.352.802
19.253.861
76.565.573
2.099.954
342.810

597.679.090

6.635.497

28.679.069

17.214.094

17.244.414
8.633.103
29.288.947

784.868
40.186.357

12.921.461

4.211.873
2.756.699

34.673.119
13.269.764
36.676.651

55.608.317
26.907.199

51.153.224
56.361.080

60.497.690
20.212.834
30.014.266
28.554.847
10.899.213
4.294.505

v 000 SIT

v 000 SIT

27.689.437

119.675.633

71.833.143

71.959.663
36.025.301
122.220.610

3.275.196
168.305.614

53.920.300

17.575.836
11.503.499

144.688.360
55.373.743
153.048.953

232.712.385
112.691.687

213.458.620
235.190.620

252.452.385
84.513.244
125.247.311
119.223.958
45.481.611
17.920.654

v EUR

S stroški
financiranja

776.567.814

117.694.757
116.458.864
72.765.938
105.266.858
77.137.554
278.243.344
7.569.977
1.430.521

847.454.388

126.322.929
123.547.027
76.405.304
109.967.630
80.345.026
320.673.000
8.762.951
1.430.521

2.355.444.767 2.495.987.764

26.258.916

114.306.974

66.172.067

69.921.100
35.667.651
116.983.583

3.096.381
157.396.735

52.092.567

16.931.272
10.824.002

132.101.246
51.617.319
142.309.089

218.670.000
109.334.675

199.332.228
221.115.597

233.677.954
75.807.703
123.766.236
115.987.131
44.153.687
17.920.654

v EUR

Brez stroškov
financiranja

169.995.001

22.740.297
23.410.574
16.800.000
26.044.000
18.833.000
58.411.000
2.325.609
1.430.521

544.836.671

8.615.826

29.821.047

9.303.339

9.429.859
4.760.399
15.319.170

890.995
31.325.000

7.615.811

3.257.882
2.443.535

11.439.698
7.406.683
18.490.778

36.192.000
20.709.000

25.106.717
33.710.179

60.301.124
47.181.000
78.582.419
40.017.000
24.996.553
17.920.654

v EUR

LASTNA
(2)
SREDSTVA

19.073.610

89.854.586

62.529.804

62.529.804
31.264.902
106.901.440

2.384.201
136.980.614

46.304.489

14.317.954
9.059.965

133.248.662
47.967.059
134.558.175

196.520.385
91.982.687

188.351.903
201.480.441

192.151.261
37.332.244
46.664.892
79.206.958
20.485.058
0

677.459.390

103.582.632
100.136.455
59.605.304
83.923.630
61.512.026
262.262.000
6.437.344
0

1.951.151.092

v EUR

ZUNANJI VIRI POTRJENI V
LPRO 2006, PRERAýUNANI
IZ DEC 2002 NA DEC 2006

622.660.000

94.337.000
91.198.000
56.124.000
79.029.000
57.256.000
238.853.000
5.863.000
0

1.788.237.624

17.371.000

83.484.000

56.948.000

56.948.000
28.474.000
97.360.000

2.171.000
124.754.000

42.171.000

13.040.000
8.251.000

121.355.000
43.686.000
122.548.000

181.835.000
83.772.000

171.539.000
183.496.000

175.000.000
34.000.000
43.499.624
77.878.000
18.657.000
0

v EUR

DEJANSKO ZAGOTOVLJENI
VIRI PO ZAKONIH O
(3)
SOGLASJU IN POROŠTVU

10

-1.702.610

-6.370.586

-5.581.804

-5.581.804
-2.790.902
-9.541.440

-213.201
-12.226.614

-4.133.489

-1.277.954
-808.965

-11.893.662
-4.281.059
-12.010.175

-14.685.385
-8.210.687

-16.812.903
-17.984.441

-17.151.261
-3.332.244
-3.165.268
-1.328.958
-1.828.058
0

-217.712.858

-54.799.390

-9.245.632
-8.938.455
-3.481.304
-4.894.630
-4.256.026
-23.409.000
-574.344
0

-162.913.468

v EUR

DODATNO POTREBNI VIRI
ZARADI PRERAýUNA CEN IZ
DEC. 2002 NA DEC. 2006

VSE SKUPAJ
649.233.794
700.518.453
750.555.672
800.482.436
3.132.012.581 3.343.442.152
714.831.673
2.628.610.482
2.410.897.624
Opombe:
(1) Za preraþun cen iz decembra 2002 na december 2006 je bil upoštevan faktor 1,1427
(2) Navedene vrednosti lastnih sredstev so po LPROAC 2006, preraþunane na nivo december 2006, razen za odseke, za katere se vrednost v LPROAC 2007 spreminja. Vse razlike inv. vrednosti glede na potrjene v LPRO 2006 se pokrivajo z lastnimi sredstvi.
Na odseku Smednik - Krška vas se z lastnimi sredstvi pokriva tudi zmanjšanje kohezijskih sredstev skladno s spremembo odloþbe komisije EU.
(3) nominalna vrednost zunanjih virov po zakonih o soglasju in poroštvu, ki ne upošteva rasti cen v obdobju 2002 - 2006
(4) Nova investicijska vrednost odseka Šentvid - Koseze vkljuþuje fazo I in 1. etapo faze II. Navedeni znesek zunanjih virov po zakonih o soglasju in poroštvu vkljuþuje tudi sredstva 32 mio EUR, za kar je potrebno zakona o soglasju in poroštvu še pridobiti.
(5) Za odsek Vrba - Peraþica navedeni znesek zunanjih virov po zakonih o soglasju in poroštvu vkljuþuje tudi sredstva 18,48 mio EUR zaradi zmanjšanja kohezijskih sredstev, za kar je potrebno zakona o soglasju in poroštvu še pridobiti.
(6) Za odseke Zrkovska c. - Ptujska c., Pluska - Ponikve in Ponikve - Hrastje je bila v LPROAC 2006 potrjena struktura virov za inv. vrednost po ReNPIA. Navedeni znesek zunanjih virov po zakonih o soglasju in poroštvu
vkljuþuje tudi razliko do investicijske vrednosti po investicijskih programih, za kar je potrebno zakona o soglasju in poroštvu še pridobiti

Pesnica - Slivnica: Zrkovska c. - Ptujska c.
(5)
Biþ - Hrastje: Pluska - Ponikve
(6)
Biþ - Hrastje: Ponikve - Hrastje
Slivnica - Gruškovje: Slivnica - Draženci
MMP Gruškovje - državna meja
MMP Dragonja

523.041.122

5.806.858

25.097.636

15.064.404

15.090.937
7.555.004
25.631.353

686.854
35.167.898

11.307.833

3.685.896
2.412.443

30.343.151
11.612.640
32.096.483

48.663.969
23.547.037

44.765.226
49.322.727

52.942.758
17.688.662
26.266.094
24.988.927
9.538.123
3.758.209

S stroški
financiranja

Brez stroškov
financiranja

STRUKTURA VIROV
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Lenart - Beltinci: Sp.Senarska-Cogetinci
Beltinci - Pince: Beltinci - Lendava

ODSEKI, NA KATERIH SE GRADNJA ZAąENJA V LETU 2006 ALI 2007

SEVERNA MAGISTRALA CELJE: Mariborska cesta

VRBA - PERAąICA

SKUPAJ

14.663.422
7.480.000
24.533.076

HRASTJE - KRONOVO: Lešnica - Kronovo
HAJDINA - ORMOŽ: Hajdina - Ptuj
MARIBOR - LENART

13.877.198

649.354
33.008.273

KLANEC - ANKARAN: plošĆad za BS Bertoki
KOPER - IZOLA

LENART - BELTINCI: Lenart - Sp. Senarska

10.924.532

KLANEC - ANKARAN: Navezava na luko Koper II. faza

PESNICA - SLIVNICA:
Nova Zrkovska cesta: km 0,87- km 3,80
HOąE - ARJA VAS: prikljuĆek LjubeĆna

3.550.722
2.269.943

27.703.459
10.824.866
29.844.185

LENART – BELTINCI: Cogetinci – VuĆja vas

PERAąICA - PODTABOR
BELTINCI - PINCE: Lendava - Pince

38.265.547
22.928.994

ŠENTVID – KOSEZE
HRASTJE – KRONOVO: Hrastje – Lešnica

(4)

49.005.500
15.897.924
25.955.492
24.324.106
9.259.639
3.758.209

VRANSKO – BLAGOVICA:Trojane – Blagovica
KRONOVO – SMEDNIK
SMEDNIK – KRŠKA VAS
KRŠKA VAS – OBREŽJE
ŠKOFIJE - SRMIN
OBVOZNICA PRAGERSKO

ODSEKI, KI SO BILI V LETU 2005 V GRADNJI ALI SO SE NA NJIH IZVAJALA ZAKLJUąNA DELA

S stroški
financiranja

Brez stroškov
financiranja

investicijska vrednost
stalne cene 31.12.2006 v EUR

Št.

Odsek/etapa

investicijska vrednost
stalne cene 31.12.2006

nivo cen 31.12.2006 (1)
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Investicijska vrednost
stalne cene 31.12.2002
(že navedene v preteklih LP ROAC ali spremenjene z
LP ROAC 2007)

nivo cen 31.12.2002

Tabela 8: PRERAýUN STRUKTURE VIROV IZ NIVOJA CEN 12/2002 NA NIVO 12/2006

V tabeli 8 so prikazane investicijske vrednosti in struktura virov po posameznih odsekih. Vrednosti so iz nivoja cen 31. 12. 2002 preračunane na nivo 31.12. 2006.

1.4.2. Struktura virov
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2. RAZVOJ NAVEZOVALNIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA
V letu 2007 se nadaljuje gradnja nekaterih državnih–navezovalnih cest, ki omogočajo boljše navezovanje širših urbanih
območij na V. in X. koridor. Dela bodo potekala na naslednjih odsekih državnih cest (oznake pred odseki in etapami so povzete
po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
(I.1.4) Zahodna obvoznica Maribor–Desni breg: Proletarskih brigad–Streliška
V letu 2007 se bodo nadaljevali in zaključili odkupi zemljišč in drugih nepremičnin. Zaključilo se bo pridobivanje gradbenega
dovoljenja. Zaključen bo javni razpis za izvedbo gradbenih del in izvajala se bodo gradbena dela na trasi, premostitvenih objektih,
vodnogospodarskih ureditvah ter prestavitvi in zaščiti komunalno-energetskih vodov.
(I.3.1) Želodnik–Vodice: Želodnik–Mengeš z obvoznico
V letu 2007 se bodo nadaljevali in zaključili odkupi zemljišč in drugih nepremičnin ter izdelala projektno-tehnična dokumentacija.
Zaključilo se bo pridobivanje gradbenega dovoljenja. Zaključen bo javni razpis za izvedbo gradbenih del in izvajala se bodo
gradbena dela na trasi obvoznice Mengeš in na trasi od priključka Krtina do priključka za IC Želodnik.
(I.3.2) Želodnik–Vodice: Mengeš–Žeje
V letu 2007 se bodo nadaljevali in zaključili odkupi zemljišč in drugih nepremičnin ter izdelala projektno-tehnična dokumentacija.
Zaključen bo javni razpis za izvedbo gradbenih del.
(I.3.3) Želodnik–Vodice: Žeje–Vodice
V letu 2007 se bodo nadaljevali in zaključili odkupi zemljišč in drugih nepremičnin ter izdelala projektno-tehnična
dokumentacija.
Vrednosti del po posameznih odsekih navezovalnih cest so prikazane v Tabeli 9.

Tabela 9:
VREDNOST DEL NA NAVEZOVALNIH CESTAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA
Tabela 9:
V LETU 2007
VREDNOST DEL NA NAVEZOVALNIH CESTAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA V LETU 2007
Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA,
razpredelnica 11

I.1
I.2
I.3
I.4

I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.2.1
I.3.1
I.3.2
I.3.3
I.4.1
I.4.2

Postavka/odsek

Zahodna obvoznica
Maribor
Severna Magistrala Celje
Želodnik - Vodice
Koper - Šmarje - Dragonja

I.5.1 Obvoznica Novo Mesto
I.5
I.5.2
SKUPAJ NAVEZOVALNE CESTE

Pododsek

Fontana - Turnarjeva
Koroški most - Erjavþeva
Erjavþeva - Proletarskih brigad
Proletarskih brigad - Streliška
Rekonstrukcija Mariborske ceste
Želodnik - Mengeš z obvoznico
Mengeš - Žeje
Žeje - Vodice
Šmarje - Dragonja: dograditev III.pasu
križišþe Slavþek - križišþe Tomos
Muhaber - Buþna vas
Buþna vas - Loþna

Plan razvoja in
obnavljanja za leto 2007
000 EUR
0,4
0,4
20,9
2.965,0
292,1
2.086,5
208,6
292,1
8,3
2,1

000 SIT
100
100
5.000
710.533
70.000
500.000
50.000
70.000
2.000
500

41,7

10.000

41,7
5.959,9

10.000
1.428.233

Dokončna premoženjska ureditev
cest:

V letu 2007 se bo izvajala dokončna premoženjsko-pravna ureditev po končani gradnji na naslednjih odsekih navezovalnih
– (I.1.1) Zahodna obvoznica Maribor–levi breg: Fontana–Turnerjeva ulica
– (I.1.2) Zahodna obvoznica Maribor–desni breg: Koroški most–Erjavčeva ulica
– (I.1.3) Zahodna obvoznica Maribor–desni breg: Erjavčeva ulica–Proletarskih brigad
– (I.2.1) Severna magistrala Celje: rekonstrukcija Mariborske ceste
– (I.4.1) Šmarje–Dragonja: dograditev III. pasu
– (I.4.2) Križišče Slavček–križišče Tomos
– (I.5.1) Obvoznica Novo mesto: Muhaber–Bučna vas
– (I.5.2) Obvoznica Novo mesto: Bučna vas–Ločna
Vrednost teh del v letu 2007 znaša 5,96 mio EUR (1.428 mio SIT).
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3. OBNAVLJANJE AVTOCEST
3.1. INVESTICIJSKO OBNAVLJANJE VOZIŠČ
Obnove vozišč avtocest bodo potekale na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja, in sicer tam, kjer so bili v
postopku sezonskih pregledov in prioritetne ocene stanja vozišč po metodi MSI označeni z »zelo slabo« in »slabo« in so torej
najbolj dotrajani.
Izvedba obnovitvenih del na voziščih avtocest zahteva delne in popolne zapore smernega vozišča, zato se bodo vsa večja
dela v največji možni meri izvajala zaporedno in izven največjih sezonskih prometnih obremenitev oziroma v času najmanjših
jutranjih in popoldanskih prometnih obremenitev. Pri izvajanju obnovitvenih del bo že z razpisno dokumentacijo pogojeno delo vse
dni v tednu, ves svetli del dneva, posamezne delovne faze pa tudi ponoči.
V letu 2007 so predvidene obnove vozišč ter dokončni obračun v letu 2006 izvedenih del na vseh krakih avtocestnega omrežja
in sicer predvsem:
– Gorenjski krak: na območju PE Hrušica: na odsekih AC Hrušica–Lipce
– Primorski krak: na območju PE Kozina in PE Postojna: na odsekih AC Razdrto–Čebulovica,
AC Vrhnika–Logatec, AC Šempeter–Vrtojba, AC Razdrto–Postojna, HC Srmin–Koper
– Štajerski krak: na območju PE Vransko, PE Slovenske Konjice in PE Maribor: na odsekih
HC Pesnica–Tezno, AC Fram–Slovenska Bistrica in AC Vransko–Celje
– Ljubljanski obroč: na območju PE Ljubljana: na odsekih AC Kranj–Vzhod–Kranj–Zahod,
AC Grosuplje–Višnja gora ter na južni in vzhodni Ljubljanski obvoznici
SKUPAJ

1.250.000 EUR
6.170.000 EUR
3.340.000 EUR
6.550.000 EUR
17.310.000 EUR

Vrednost teh del v letu 2007 znaša 17,31 mio EUR (4.148 mio SIT).
Že v letu 2007 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu
in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2007. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti
izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.
3.2. INVESTICIJSKO OBNAVLJANJE OBJEKTOV
Obnove avtocestnih objektov bodo potekale na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja in sicer tam, kjer so
bile v postopku rednih in glavnih pregledov ugotovljene poškodbe, ki ali že ogrožajo varnost konstrukcije in s tem ne zagotavljajo
varnega odvijanja prometa ali pa je popravilo posameznih delov nujno (popravilo dilatacij, odvodnjavanja, asfaltov, izolacije) da
se prepreči nadaljnje pospešeno propadanje objektov. Za določitev prednosti je na podlagi rednih in glavnih pregledov izdelan
prednostni vrstni red poškodovanosti objektov. V okviru obnove objektov se izvajajo tudi obnovitvena dela v predorih.
Izvedba obnovitvenih del na objektih avtocest zahteva delne in popolne zapore smernega vozišča, zato se bodo vsa večja
dela v največji možni meri izvajala zaporedno in izven največjih sezonskih prometnih obremenitev. Pri izvajanju obnovitvenih del
bo že z razpisno dokumentacijo pogojeno delo vse dni v tednu, ves svetli del dneva posamezne delovne faze pa tudi ponoči. Samo
obnova največjih objektov se bo izvajala tudi v obdobju turistične sezone. Obnova predorov se izvaja 24 ur na dan.
V letu 2007 je predvidena obnova objektov ter dokončni obračun v letu 2006 izvedenih del na vseh krakih avtocestnega
omrežja in sicer predvsem:
– Gorenjski krak: na območju PE Hrušica: sanacija: talnega oboka Karavanke, zamenjava
izlivnikov na več premostitvenih objektih, sanacija stika na podvozu Plavž
– Primorski krak: na območju PE Kozina in PE Postojna: sanacija viadukta Verd - leva stran,
sanacija stebrov viadukta Ravbarkomanda, sanacija nadvoza na priključku Vrhnika, sanacija mostu čez Ljubljanico na priključku Vrhnika, zamenjava dilatacije na podvozu Dolenja vas in sanacija
stebrov na nadvozih na AC Vrhnika–Razdrto
– ŠtajerskI krak: na območju PE Vransko, PE Slovenske Konjice in PE Maribor: pregled in
potrebne zamenjave ležišč na viaduktu Kresnica, zamenjava dilatacij na viaduktih Dramlje in Škedenj, obnova nadvoza na priključku Fram, obnova mostu čez potok Bistrico
– Ljubljanski obroč: na območju PE Ljubljana: sanacija starega dela galerije Šentvid, zamenjava dilatacij na viaduktu Dolgi most in zamenjava dilatacije na podvozu Mala stara vas
SKUPAJ

1.250.000 EUR

5.430.000 EUR
830.000 EUR
1.040.000 EUR
8.550.000 EUR

Vrednost teh del v letu 2007 znaša 8,55 mio EUR (2.050 mio SIT).
Že v letu 2007 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu
in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2007. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti
izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.
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3.3. INVESTICIJSKO OBNAVLJANJE DRUGIH OBJEKTOV
Obnove drugih objektov se bodo izvajale na celotnem avtocestnem omrežju. Med obnovo drugih objektov štejemo vsa
obnovitvena dela na ostalih objektih, ki so sestavni del avtocest, in sicer predvsem:
– Obnova varnostnih in varovalnih ograj
– Obnova nasipov, brežin, usekov
– Obnova avtocestnih baz in cestninskih postaj
– Obnova stez na cestninskih postajah
– Obnova razsvetljave ter druge elektro-strojne in varnostne opreme na avtocestnem omrežju
– Obnova odvodnjavanja na cestah in objektih
– Ureditev počivališč
SKUPAJ

331.000 EUR
251.000 EUR
356.000 EUR
376.000 EUR
418.000 EUR
125.000 EUR
83.000 EUR
1.940.000 EUR

Vrednost teh del v letu 2007 znaša 1,94 mio EUR (465 mio SIT).
Že v letu 2007 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu
in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2007. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti
izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.
3.4. INVESTICIJSKE NALOŽBE V VOZIŠČA IN OBJEKTE
V okviru planske postavke naložbe v vozišča in objekte se zagotavljajo potrebna finančna sredstva za naložbena dela v
vozišča in objekte na obstoječem avtocestnem omrežju. V letu 2007 je predviden dokončni obračun v letu 2006 izvedenih del in
izvedba naslednjih del:
– Razširitve ali izgradnje izpostave AC baz, gradbena in inštalacijska dela – izpostava ACB
Postojna v Logatcu, obnova ACB Slovenske Konjice, nadgradnja regionalnih in glavnih centrov za
vodenje prometa ter sofinanciranje izgradnje krožišča na območju priključka Vrhnika
– Sanacija brežin z izgradnjo novih podpornih konstrukcij (Zajčica, Lisičje, Vrhole)
SKUPAJ

2.732.000 EUR
418.000 EUR
3.150.000 EUR

Vrednost teh del v letu 2007 znaša 3,15 mio EUR (755 mio SIT).
Že v letu 2007 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem
letu iz sredstev leta 2007. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti izvedbo posameznih del že v
pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.
3.5. INVESTICIJSKE NALOŽBE V OPREMO OBSTOJEČEGA AVTOCESTNEGA OMREŽJA
Za posodobitev opreme obstoječega avtocestnega omrežja in povečane varnosti je potrebno stare avtoceste opremiti s
sodobno elektro-strojno in drugo opremo oziroma opremiti avtoceste v skladu z novimi predpisi in zakonodajo. V letu 2007 je
predviden dokončni obračun v letu 2006 izvedenih del in izvedba naslednjih del:
– Rušenje starih cestninskih postaj na odseku AC Hoče–Arja vas
– Nadgradnja varnostnih naprav v predorih in galerijah na obstoječem avtocestnem omrežju
(predor Karavanke, predor Pletovarje, predor Golo rebro, predor Golovec, galerija Strmec, galerija
Moste, predor Mali hrib, predor Debeli vrh, pokriti vkop Maribor, nabava gasilskega vozila za predor
Karavanke
– Razsvetljava razcepov, ureditev neprekinjenega napajanja ob avtocestah in nadgradnja klica
v sili, ki zagotavlja kompatibilnost različnih sistemov
– Zapiranje prehodov in sistem višinske kontrole
– Zamenjava – posodobitev kažipotne signalizacije na obstoječih avtocestah in po posebnih
nalogih
– Program CONNECT in projekt PROMET
– Oprema obstoječih avtocest z videonadzorom
– Nadgradnja opreme za prenos podatkov in telekomunikacijskih naprav
SKUPAJ

125.000 EUR

2.422.000 EUR
1.125.000 EUR
334.000 EUR
960.000 EUR
166.000 EUR
209.000 EUR
626.000 EUR
5.967.000 EUR

Vrednost teh del v letu 2007 znaša 5,97 mio EUR (1.430 mio SIT).
Že v letu 2007 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu
in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2007. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti
izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.
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3.6. OBNOVE IN NALOŽBE V VAROVANJE OKOLJA
S sprejetjem okoljevarstvene zakonodaje v letih od 1970 do 1995 je upravljavec avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
postal zavezanec za izvedbo protihrupne zaščite, potrebne zaradi virov hrupa s posameznih avtocestnih odsekov na obstoječem
avtocestnem omrežju. Na podlagi ocene je za izvedbo potrebne protihrupne zaščite na obstoječem avtocestnem omrežju potrebno
zagotoviti sredstva v ocenjeni vrednosti 83,46 mio EUR (20.000 mio SIT). Zato so bile v letu 2005 pripravljene Strokovne podlage
za Strategijo izvedbe sanacije hrupne obremenjenosti vzdolž avtocest, ki določa način določanja prednosti za izvedbo protihrupnih
ukrepov. Na tej osnovi je bil izdelan Predlog operativnega programa varstva pred hrupom prometa vzdolž avtocest za obdobje
2005–2010. V letu 2007 je na podlagi tega operativnega plana, odločb inšpekcijskih služb in cilja, da se na določenem avtocestnem
odseku, kjer je bilo v preteklih letih že zgrajena večina potrebne protihrupne zaščite, zaključijo vsi potrebni protihrupni ukrepi,
predvideno predvsem:
– Monitoringi in projekti, investicijski programi
– Izgradnja PHO na HC Pesnica–Maribor–Tezno
– Izgradnja PHO na odseku od razcepa Kozarje do Vrhnike
– Izgradnja PHO na odseku AC Šmarje Sap–Grosuplje
– Drugi manjši posegi na avtocestnem omrežju vključno z zaključevanjem del
SKUPAJ

375.000 EUR
2.295.000 EUR
1.690.000 EUR
1.252.000 EUR
167.000 EUR
5.779.000 EUR

Vrednost teh del v letu 2007 znaša 5,78 mio EUR (1.385 mio SIT).
Že v letu 2007 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem
letu in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2007. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je
omogočiti izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične
sezone.
3.7. ELEMENTAR
Za dela, ki so posledica nepredvidljivih dogodkov, predvsem ob naravnih nesrečah, je v letu 2007 predvidenih 0,17 mio EUR
(40 mio SIT).
3.8. PREDHODNA DELA PRI OBNAVLJANJU AVTOCEST
Za izvedbo obnovitvenih del (postavke 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) je potrebno pripraviti obsežno projektno-tehnično in investicijsko
dokumentacijo ter izvajati potrebne preglede in monitoringe. V času izvedbe del pa je potrebno izvajati testne kontrole kvalitete in
zagotavljati ustrezno varstvo pri delu. V letu 2007 je predviden dokončni obračun v letu 2006 izvedenih del in izvedba naslednjih
del:
– izdelava projektne dokumentacije
– izdelava investicijske dokumentacije
– monitoringi in pregledi
– testna kontrola kvalitete
– varstvo pri delu
SKUPAJ

1.255.000 EUR
125.000 EUR
665.000 EUR
293.000 EUR
62.000 EUR
2.500.000 EUR

Vrednost teh del v letu 2007 znaša 2,50 mio EUR (599 mio SIT).
Že v letu 2007 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem
letu in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2007. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je
omogočiti pravočasno pridobitev potrebne dokumentacije.
Skupna vrednost vseh obnovitvenih del in naložb v obstoječe cestno omrežje je ocenjena na 45,37 mio EUR (10.872 mio
SIT). Obseg del bo glede na pripravo projektno-tehnične dokumentacije in stanje na terenu možno tudi povečati, v kolikor bodo
postopki javnega naročanja uspešni in bo možna prerazporeditev prostih sredstev iz drugih postavk LP ROAC 2007.

4. NOV ELEKTRONSKI CESTNINSKI SISTEM
Skladno s terminskim planom akcijskega načrta uvedbe elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku s pogoji za
interoperabilnost v Evropski uniji, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije 29. 6. 2006, je v letu 2007 predvideno nadaljevanje
že začetih aktivnosti na uvedbi elektronskega sistema cestninjenja v prostem prometnem toku (najprej za tovorna vozila največje
dovoljene mase nad 3,5 tone).
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V skladu s pripravljenim konceptom se bo pričela in zaključila priprava razpisne dokumentacije za navedeni sistem
elektronskega cestninjenja. Izvajale se bodo tudi vse vzporedne aktivnosti, ki so v skladu z akcijskim načrtom potrebne za
vzpostavitev in delovanje novega elektronskega sistema cestninjenja. V tem smislu bo pripravljen predvsem koncept uvedbe in
delovanja servisnih centrov za uporabnike. Začele se bodo aktivnosti za vzpostavitev navedenih centrov. Začete bodo aktivnosti,
vključno s konceptualnimi rešitvami, za vzpostavitev obračunskega in transakcijskega centra ter službe za preprečevanje kršitev
(enforcement).
Skladno s terminskim planom akcijskega načrta uvedbe elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku s pogoji za
interoperabilnost v Evropski uniji z mikrovalovno tehnologijo kratkega dosega se bo izvajalo tudi pilotsko testiranje elektronskega
cestninjenja v prostem prometnem toku na osnovi satelitske tehnologije.
V letu 2007 bo zaradi določenih modifikacij projektno-tehničnih rešitev dopolnjen akcijski načrt.
Vrednost teh del v letu 2007 znaša 7,37 mio EUR* (1.766 mio SIT).
*Opomba: ocenjena načrtovana vrednost investicijskih naložb v posodobitev cestninskega sistema v pretežni meri vključuje
uvedbo servisnih centrov na počivališčih v letu 2007, kot je predvideno s terminskim planom akcijskega načrta. Glede na nujnost
uskladitve podrobnejših aktivnosti te faze z drugimi fazami akcijskega načrta, bo možna izvedba del v predvidenem obsegu v
primeru, da bodo pravočasno izvedeni vzporedni postopki izvedbe celotnega sistema cestninjenja v prostem prometnem toku.

5. SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE PROMETA
Sistem za nadzor in vodenje prometa je inteligentni prometni sistem, ki na avtocestnem odseku, na katerem deluje, omogoča
vzpostavitev optimalnih prometnih razmer glede na trenutno in predvideno stanje na cesti. Sisteme za nadzor in vodenje prometa
na cestah različnih kategorij je treba povezati med seboj, kadar prihaja do medsebojnega vpliva prometnih tokov.
V letu 2007 se bodo izvajala dela za vzpostavitev navedenega sistema na odseku AC Šentvid–Koseze. Vrednost teh del v
letu 2007 znaša 6,95 mio EUR (1.665 mio SIT).

6. FINANČNI ODBITKI ZARADI INVESTICIJSKIH POSOJIL (PLAČILO GLAVNICE IN OBRESTI)
Obveznosti iz investicijskih posojil (plačilo rednih obresti, odplačilo glavnice in obveznosti iz refinanciranja) bodo v letu 2007
dosegle vrednost 106,17 mio EUR, (25.444 mio SIT) od tega bo:
– 46,93 mio EUR (11.247 mio SIT) namenjenih za plačilo rednih obresti (za posojila za avtocestne odseke, ki so že predani
v promet),
– 59,24 mio EUR (14,197 mio SIT) namenjeno za odplačilo glavnice.

7. NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE NAROČILA
Vrednost nadomestila za opravljanje naročila je odvisna od vrednosti vseh del, ki jih določa LP ROAC in se določi Skladno s
4. točko Pogodbe o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom
in drugih povezanih nalog po Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
Glede na predvideni obseg del, določenih z LP ROAC 2007, znaša nadomestilo za opravljanje naročila 31,07 mio EUR
(7.456 mio SIT), dejanska vrednost nadomestila v letu 2007 pa bo določena na podlagi dejansko izvedenih del.

8. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA REALIZACIJO LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA
AVTOCEST 2007
8.1. NOVI ZAKONI O SOGLASJU IN POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
Za nemoteno izvajanje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2007 je potrebno sprejeti nov zakon o soglasju
in poroštvu za gradnjo avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Zakon o soglasju
in zakon o poroštvu za najetje posojil in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev je potrebno sprejeti v skupni višini 501,11 mio EUR
(120.085 mio SIT), in sicer:
– za avtocestne odseke, ki so se začeli graditi v letu 2007 ter za ostale investicije, ki so predmet letnega plana razvoja in
obnavljanja avtocest za leto 2007 v višini 264,91 mio EUR (63.483 mio SIT)
– za avtocestne odseke, pri katerih je prišlo do izpada virov financiranja zaradi preračuna cen iz nivoja 12/2002 na nivo
12/2006 v višini 217,71 mio EUR (52.173 mio SIT)
– na odseku AC Vrba–Peračica se je potrebno zaradi zmanjšanja sredstev iz Kohezijskega sklada dodatno zadolževati v
višini 18,48 mio EUR (4.417 mio SIT).
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9. FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST TER PLANA RAZVOJA
NAVEZOVALNIH CEST
9.1. VIRI ZA FINANCIRANJE NOVOGRADNJE IN OBNOV AVTOCEST V LETU 2007
9.1.1. Investicijski transferi
Po Resoluciji o NPIA so osnovni vir za financiranje Nacionalnega programa gradnje avtocest v Republiki Sloveniji sredstva, ki
se zagotavljajo na podlagi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02). Dinamika financiranja po Resoluciji o NPIA za leto 2007
predvideva iz tega naslova priliv v višini 173,40 mio EUR (41.554 mio SIT).
V proračunu RS za leto 2007 so določeni investicijski transferi s postavke »sredstva za izgradnjo avtocest (DARS d.d.)« v
višini 13,23 mio EUR (3.170 mio SIT) ter iz sredstev za projekte skupnih evropskih politik v višini 15,97 mio EUR (3.826 mio SIT).
Razlika se zagotovi s povračilom davka na dodano vrednost ter z dodatnim zadolževanjem DARS d.d.
9.1.2. Vračilo davka na dodano vrednost
V letu 2007 je iz naslova vračila davka na dodano vrednost načrtovan vir v višini 77,30 mio EUR (18.520 mio SIT).
9.1.3. Posojila in izdaja dolžniških vrednostnih papirjev
V letu 2007 bodo predvidoma črpana posojila in izdane obveznice za financiranje gradnje avtocest v skupnem znesku 554,73
mio EUR (132.936 mio SIT).
V letu 2007 bodo predvidoma črpana posojila po že sklenjenih kreditnih pogodbah v skupnem znesku 304,73 mio EUR
(73.026 mio SIT), in sicer:
A. POSOJILA MEDNARODNIH FINANČNIH USTANOV IN TUJA POSOJILA
Posojilo DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG:
Posojilo Evropske investicijske banke-EIB VII:
Posojilo Evropske investicijske banke-EIB VIII:
Posojilo Autovie Venete S.p.A.-AVV:

78.000.000 EUR
115.017.213 EUR
104.382.947 EUR
7.333.560 EUR

SKUPAJ (A)

304.733.721 EUR

Pri vseh izračunih črpanj je upoštevan tečaj 1 EUR = 239,64 SIT.
V letu 2007 bo koriščeno posojilo DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG v okvirni višini 78 mio EUR (18.692 mio SIT), ki
je namenjen financiranju odsekov AC Šentvid–Koseze, AC Peračica–Podtabor, Priključek Ljubečna, Navezovalna cesta Celje:
Mariborska cesta, AC Škofije–Srmin, AC Maribor–Lenart in financiranju obnov.
V letu 2007 bo koriščeno posojilo Evropske investicijske Banke (EIB VII) v okvirni višini 115,02 mio EUR (27.563 mio SIT),
ki je namenjen financiranju odsekov AC Maribor–Lenart in AC Lenart–Beltinci (pododsekov AC Lenart–Sp. Senarska, AC Sp.
Senarska–Cogetinci in AC Cogetinci–Vučja vas).
V letu 2007 je predvideno črpanje posojila pri Evropski investicijski banki (EIB VIII) v višini 104,4 mio EUR (25.014 mio SIT)
za financiranje odsekov AC Pluska–Ponikve, AC Ponikve–Hrastje, AC Šentvid–Koseze, AC Slivnica–Draženci in AC Vrba–Peračica.
Predpogoj za črpanje posojila je ratifikacija poroštvene pogodbe, sklenjene med Republiko Slovenijo in EIB.
Za financiranje gradnje HC Razdrto–Vipava: Rebernice na Vipavskem avtocestnem kraku se v letu 2007 predvideva črpanje
posojila Autovie Venete S.p.A. v okvirni višini 7,33 mio EUR (1.757 mio SIT).
B) OBVEZNICE/NOVA POSOJILA
V letu 2007 se bo začel tudi postopek za najem finančnih posojil oziroma izdajo obveznic, namenjenih financiranju odsekov AC
Hrastje–Lešnica, AC Hajdina–Ptuj, Rebernice, AC Lendava–Pince, AC Lenart–Sp. Senarska in AC Beltinci–Lendava v predvideni
višini 250 mio EUR (59.910 mio SIT). Predvidena zadolžitev je v skladu z zakonom o soglasju in poroštvu v višini 1.030,15 mio
EUR (246.865 mio SIT). Oblika zadolžitve bo odvisna od pogojev na finančnih trgih.
DARS d.d. bo v letu 2007 skladno z določili Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Slovenije (Uradni list RS, št. 20/04)
zaradi potreb po refinanciranju izdal obveznice oziroma najel posojilo v predvideni višini 25 mio EUR (5.991 mio SIT). Pogoj za
predlagano zadolžitev je sprejetje zakona o soglasju in poroštvu.
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Obveznica
Obveznica/kredit za refinanciranje

225.000.000 EUR
25.000.000 EUR

SKUPAJ (B)

250.000.000 EUR

SKUPAJ (A+B)

554.733.721 EUR

9.1.4. Drugi viri
DARS d.d. sodeluje v projektih na vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T) z enoletnimi in večletnimi projekti. Izvajanju
projektov je namenjen sklad TEN-T, za katerega veljajo pravila koriščenja, definirana v Uredbi Sveta (ES) št. 2236/95 o določitvi
splošnih pravil za dodelitev finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih omrežij.
Iz sklada TEN-T je v letu 2007 predvidenih 1,88 mio EUR (450 mio SIT) sredstev za projekte programa TEMPO, projekt
PROMET ter študijo avtocestnega odseka Slivnica–Ptuj (Draženci)–Gruškovje na Phyrnskem avtocestnem koridorju. Sredstva se
bodo nakazala iz državnega proračuna v obliki transfera DARS d.d. po izvršeni kontroli upravičenosti izdatkov.
9.2. VIRI ZA ZAPADLE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA V LETU 2007
9.2.1. Sredstva koncesijske dajatve
Skladno z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04) so vir za financiranje obveznosti v
zvezi z gradnjo in obnavljanjem avtocest ter odplačevanjem posojil, najetih v ta namen, tudi sredstva koncesijske dajatve, ki se
zagotovijo iz dela cestnine in drugih prihodkov družbe. V letu 2007 je iz tega vira predvidenih 111,83 mio EUR (26.800 mio SIT).
9.3. DENARNI TOK ZA FINANCIRANJE LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2007
V tabeli 10 je prikazan denarni tok za financiranje izvajanja naročila v letu 2007. Tabela prikazuje dejanske finančne potrebe
DARS d.d. za izvajanje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2007, ki jih ocenjujemo na 774,92 mio EUR
(185.703 mio SIT). Rekapitulacija tabele 10 je v prilogi 2.

0
1.405.926

0
0
6,84%

0
0
0
0
0
5,31%

OBVEZNICE / KREDITI SKUPAJ

OBVEZNICA 2007
OBVEZNICA/KREDIT ZA REFINANCIRANJE

61.746.080

SKUPAJ PORABA

KONCESNINA - SERVISIRANJE DOLGA
LASTNI VIRI - OBNOVE - NADOMESTILO - STR. FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE - GRADNJA

DELEŽ LASTNIH VIROV
DELEŽ ZUNANJIH VIROV FINANCIRANJA
SKUPAJ
3.570.026
5.396.526
-8.438.827

23%
77%
100%
2.963.247
2.403.673
-210.141

26%
74%
100%

15.896.863
46.111.480
62.008.343

8.243.026

530.111

14.276.191
48.000.000
62.276.191

7.712.915

530.111

-10.864.181
3.768.578
82.854.368

11%
89%
100%

12.216.935
100.000.000
112.216.935

84.626.869

76.383.842

35.833.092

5.103.563

9.666.667

625.078

2.589.172

702.981

17.145.632

112.216.935

4.531.126

4,05%

100.000.000
0

100.000.000

0
0

0

0

6.583.468

1.102.341

MAREC

-2.571.782
-6.109.856
8.237.062

24%
76%
100%

11.249.482
35.901.593
47.151.075

88.677.669

4.050.801

43.100.274

4.236.245

2.170.312

4.495.377

2.589.172

1.944.638

27.664.531

47.151.075

8.330.151

7,45%

0
0

0

0
0

35.901.593

35.901.593

1.816.989

1.102.341

APRIL

12

8.777.166
7.817.379
86.422.611

16%
84%
100%

24.141.193
125.000.000
149.141.193

192.530.857

103.853.188

45.288.005

416.468

575.321

836.032

2.589.172

2.293.624

38.577.389

149.141.193

10.604.987

9,48%

125.000.000
0

125.000.000

0
0

0

0

3.145.069

9.288.796

1.102.341

MAJ

-17.953.036
-8.519.199
-13.640.720

33%
67%
100%

16.431.871
33.216.918
49.648.789

157.308.751

-35.222.106

84.870.895

10.454.244

13.173.513

4.890.849

2.589.172

6.905.478

46.857.638

49.648.789

10.565.571

9,45%

0
0

0

30.815.652
2.401.266

0

33.216.918

4.763.959

1.102.341

JUNIJ

5.802.521
-3.799.671
-28.455.175

45%
55%
100%

19.719.154
23.761.310
43.480.464

131.525.809

-25.782.942

69.263.406

5.078.900

932.400

669.383

2.589.172

7.777.065

52.216.485

43.480.464

12.483.204

11,16%

0
0

0

0
0

23.761.310

23.761.310

6.133.608

1.102.341

JULIJ

8.217.422
-2.442.628
-54.377.888

100%
0%
100%

21.055.419
0
21.055.419

85.437.153

-46.088.656

67.144.075

498.878

1.603.873

2.514.437

2.589.172

5.559.828

54.377.888

21.055.419

12.834.610

11,48%

0
0

0

0
0

0

0

7.118.468

1.102.341

AVGUST

-2.618.572
160.081
1.010.389

27%
73%
100%

20.696.123
56.192.080
76.888.203

84.917.145

-520.008

77.408.211

3.482.759

9.666.667

928.095

2.589.172

5.559.828

55.181.692

76.888.203

11.458.948

10,25%

0
25.000.000

25.000.000

29.341.257
1.850.823

0

31.192.080

8.134.834

1.102.341

SEPTEMBER

400.488
-3.477.163
-13.410.712

32%
68%
100%

20.604.473
44.275.000
64.879.473

73.616.083

-11.301.062

76.180.535

3.423.567

2.170.312

4.286.325

2.589.172

6.025.448

57.685.713

64.879.473

900.000

10.280.692

9,19%

0
0

0

17.598.017
0

26.676.983

44.275.000

8.321.440

1.102.341

OKTOBER

7.155.741
8.382.610
-31.739.507

50%
50%
100%

26.138.365
26.628.022
52.766.387

59.325.394

-14.290.689

67.057.075

584.642

575.321

932.651

2.589.172

4.007.761

58.367.528

52.766.387

977.817

9.248.354

8,27%

0
0

0

26.628.022
0

0

26.628.022

8.133.171

6.676.682

1.102.341

NOVEMBER

-28.458.183
-4.780.572
-34.545.490

53%
47%
100%

17.764.006
15.647.318
33.411.323

42.419

-59.282.975

92.694.298

10.762.997

17.105.913

8.501.270

2.589.172

3.542.138

50.192.808

33.411.323

7.911.998

7,07%

0
0

0

0
1.675.545

13.971.773

15.647.318

8.749.666

1.102.341

DECEMBER

v EUR

-25.579.142
-1.200.242
-6.294.031

28%
72%
100%

220.190.074
554.733.721
774.923.795

42.419

774.881.376

46.931.373

59.244.171

31.238.017

31.070.063

45.370.001

561.027.752

774.923.795

1.877.817

111.834.418

225.000.000
25.000.000

250.000.000

104.382.947
7.333.560

115.017.213

78.000.000

304.733.721

77.284.266

15.965.477

13.228.096

SKUPAJ

45 / 25. 5. 2007

LASTNI VIRI (RS, SOFINANCIRANJE DARS, KONCESIJSKA DAJATEV
ZUNANJI VIRI FINANCIRANJA
SKUPAJ VIRI

RAZLIKA
KUMULATIVNA RAZLIKA

521.642

54.295.428

1.603.873

0

2.556.135

2.386

2.367.469

702.985
2.589.172

348.227
2.589.172

46.321.621

62.008.343

56.438.827

62.276.191

7.644.897

VRAýILO GLAVNIC
PLAýILO OBRESTI

PORABA ZA SERVISIRANJE DOLGA

PORABA ZA GRADNJO
OBNOVE
NADOMESTILO DARS
STROŠKI FINANCIRANJA

PORABA ZA GRADNJO IN OBNOVE

SKUPAJ VIRI

DRUGI VIRI
SOFINANCIRANJE DARS (Tempo)

5.939.881

14.705.554

0

KONCESIJSKA DAJATEV

30.000.000

48.000.000

0

46.111.480

48.000.000

7.149.624

7.233.969

IN TUJI KREDITI
DEPFA II
EIB VII
EIB VIII
AVV

KREDITI MEDNARODNIH FINANýNIH INSTITUCIJ

1.102.341

1.102.341

FEBRUAR

Št.

sredstva za izgradnjo avtocest
evropska sredstva
POVRAýILO DDV (GRADNJA + OBNOVE)

JANUAR

6278 /

VIRI ZA GRADNJO
INVESTICIJSKI TRANSFERI

DENARNI TOK VIROV IN PORABE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST V LETU 2007

Tabela 10:
DENARNI TOK ZA FINANCIRANJE LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2007
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10. UPRAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV
DARS d.d. bo v letu 2007 nadaljeval politiko upravljanja finančnih sredstev skladno z določili 3. člena Zakona o družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji in Pogodbo o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest
ter finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog po Resoluciji o NPIA.
DARS d.d. pri svojem finančnem poslovanju sodeluje z več mednarodnimi finančnimi ustanovami, tujimi komercialnimi
bankami in z večino slovenskih bank. Taka raznovrstnost poslovanja neposredno pripomore k zniževanju tveganj prevelike
odvisnosti od posamezne ustanove in povečuje konkurenčnost poslovanja. Konkurenčnost med posojilodajalci pa DARS d.d. tudi
omogoča, da pri postopkih novih zadolžitev finančna sredstva pridobiva pod najugodnejšimi pogoji, ki jih v trenutku zadolžitve
ponuja trg.
DARS d.d. bo pri upravljanju tveganj v letu 2007 posebno pozornost namenil predvsem obvladovanju likvidnostnih in obrestnih
tveganj. DARS d.d. bo obrestna tveganja obvladoval predvsem prek uporabe izvedenih finančnih instrumentov, ob upoštevanju
pričakovanih gibanj na globalnih trgih ter s ciljem zniževanja skupnih stroškov servisiranja dolga. Likvidnostno tveganje postaja
glede na strukturo financiranja Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2007 eno pomembnejših tveganj. To tveganje
bo DARS d.d. obvladoval prek skupnega upravljanja denarnih tokov obeh delov poslovanja družbe, z zagotovitvijo razpoložljivih
kratkoročnih kreditnih linij, ki jih bo lahko uporabil v primeru izkazanih potreb in s pravočasnim zagotavljanjem dolgoročnih virov
financiranja NPIA. Pri tem mora s pravočasnim izdajanjem soglasij ter zagotovitvijo poroštev svojo vlogo opraviti tudi Vlada RS.
Valutna tveganja so za poslovanje DARS d.d. praktično nepomembna, še posebej po nedavnem prevzemu evra kot zakonitega
denarnega sredstva v Sloveniji.
DARS d.d. je v letu 2006 že refinanciral in s tem pocenil pretežen del svojega kreditnega portfelja, v odvisnosti od priložnosti,
ki jih bodo ponujale razmere na finančnih in kapitalskih trgih pa bo v letu 2007 nadaljeval z optimiranjem dolga, s ciljem zagotovitve
dolgoročnega pokrivanja servisiranja dolga s koncesijsko dajatvijo.

11. PRIMERJAVA OBSEGA LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO
2007 Z OBSEGOM PREDVIDENIM V RESOLUCIJI O NACIONALNEM PROGRAMU GRADNJE AVTOCEST
V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2007
V nadaljevanju je v tabeli 11 in prilogi 1 zaradi prikaza obsega izvedenih del v letu 2007 in primerjave z NPIA podana
vrednost izvedenih del (fakturirana realizacija) in viri za pokrivanje fakturirane realizacije v letu 2007. Odstopanja med fakturirano
realizacijo in dejanskimi plačili (denarnimi odtoki) po mesecih so posledica sprememb v pogodbeno določenih plačilnih rokih, ko
so se plačilni roki podaljšali s 30 na 60 dni ter dejstvu, da je bilo v letu 2006 veliko del, katerih izvedba je bila planirana v poletnem
času, zaradi objektivnih razlogov izvedena šele konec leta, obveznost plačila pa se je tako prenesla v leto 2007. Iz istega razloga
je bilo zadolževanje DARS v letu 2006 tudi bistveno nižje od planiranega z Letnim planom razvoja in obnavljanja avtocest za leto
2006. Podaljšanje plačilnih rokov in povečan obseg del, zaradi pospešene izgradnje avtocest nujno zahteva spremljanja dejanskih
denarnih tokov in ne zgolj fakturirane realizacije. Zato so za leto 2007 viri prikazani in izračunani tudi glede na dejanski denarni
tok (tabela 10) in ne zgolj na fakturirano realizacijo (tabela 11).
Pomembno je, da so viri oblikovani glede na dejansko porabo v tekočem letu, pri čemer to najbolj velja za zadolževanje v
tekočem letu, ki je pomemben podatek za oblikovanje kvote zadolževanja za tekoče leto.
V tabeli 11 je prikazana primerjava obsega virov in porabe, predvidenega v Resoluciji o NPIA v letu 2007 z obsegom,
predvidenim v Letnem planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2007. Potrebni viri, prikazani v tabeli 11 oziroma v prilogi 1 ne
izkazujejo dejanskih finančnih potreb za financiranje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2007, ampak služijo
zgolj za ohranitev dosedanje logike prikazovanja virov in porabe za izvajanje NPIA.
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Tabela 11:
PRIMERJAVA PLANA 2007 Z RESOLUCIJO
IZGRADNJE AVTOCEST ZA LETO 2007

O

NACIONALNEM

PROGRAMU

1 EUR = 239,64 SIT

1. VIRI

RESOLUCIJA O
NPIA RS
v mio EUR
v 000 SIT
1.1. Investicijski transferi
1
Namenska sredstva
evropska sredstva
1.2. Povraþilo DDV
1.3. Krediti

1.4. Vrednostni papirji
(obveznice)
1.5. Drugi viri
1.6. Sredstva
2
koncesijske dajatve
VIRI SKUPAJ
2. PORABA
2.1. Graditev avtocest
2.2. Graditev
navezovalnih cest
2.3. Stroški financiranja
Graditev skupaj
2.4. Obnavljanje avtocest

v mio EUR

173,40
173,40
0,00

41.553.576
41.553.576
0

13,80

v 000 SIT

3.307.032

29,19
13,23
15,97
77,28
304,73

6.995.948
3.169.981
3.825.967
18.520.401
73.026.389

2208,2

300,00
4,20

71.892.000
1.006.488

209,50
1,88

50.204.580
450.000

69,8
44,7

89,30
580,70

21.399.852
139.158.948

111,83
734,42

26.800.000
175.997.318

125,2
126,5

386,20

92.548.968

500,29

119.890.099

129,5

0,00
6,90
393,10
35,60

0
1.653.516
94.202.484
8.531.184

5,96
30,99
537,25
45,37

1.428.233
7.427.151
128.745.483
10.872.467

449,2
136,7
127,4

10,00

2.396.400

7,37

1.765.760

73,7

0,00

0

6,95

1.665.111

142,00

34.028.880

580,70

139.158.948

106,18
31,07
734,18

25.443.907
7.445.630
175.938.358

0,00

0

0,24

58.960

2.5. Elektronski
cestninski sistem
2.6. Sistem za nadzor in
vodenje prometa
2.7. Stroški kreditov in
obveznic
Nadomestilo po pogodbi o naroþilu
PORABA SKUPAJ

% od
NPIA RS

Letni plan 2007

RAZLIKA MED VIRI IN PORABO

16,8
7,6

74,8
126,4

Opombe:
Opombe:
V1skladu
zagotovitvi
namenskih
zadržavnih
graditev
državnih
doloþenih
V skladuzzZakonom
Zakonom o o
zagotovitvi
namenskih
sredstevsredstev
za graditev
cest,
določenihcest,
v nacionalnem
programu izgradnje
avtocest
v RS (Uradni list
RS, št. 57/98
in 18/02).
v nacionalnem
programu
izgradnje
avtocest v RS (Uradni list. RS št. 57/98 in 18/02)
2 Prikazani znesek pri Resoluciji o NPIA predstavlja samo del cestnine in povračil za financiranje obveznosti v zvezi z gradnjo in
2
Prikazani
znesek pri Resoluciji o NPIA predstavlja samo del cestnine in povraþil za
obnavljanjem avtocest ter odplačevanjem posojil, najetih v ta namen. Celotni predvideni znesek prilivov in povračil v letu 2007 znaša po
financiranje
obveznosti
Resoluciji o NPIA 157,8
mio EUR. v zvezi z gradnjo in obnavljanjem avtocest ter odplaþevanjem
posojil, najetih v ta namen. Celotni predvideni znesek prilivov in povraþil v letu 2007 znaša
po Resoluciji o NPIA 157,8 mio EUR.
1

Z Resolucijo o NPIA je določena poraba za razvoj in obnavljanje avtocest v letu 2007 v višini 580,7 mio EUR
(139.158 mio SIT). Z LP ROAC 2007 predvidena realizacija v višini 734,18 mio EUR (175.938 mio SIT) pomeni 126,4 % realizacije,
predvidene z Resolucijo o NPIA.
Št. 37100-1/2007/9
Ljubljana, dne 15. marca 2007
EVA 2006-2411-0012
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Priloga 1:
PREGLED VIROV IN PORABE
OBNAVLJANJA V LETU 2007
VIRI

Št.

(FAKTURIRANA
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REALIZACIJA)

PLANA

Stran

RAZVOJA

6281

IN

mio EUR

v tisoþ SIT

29,19
13,23
15,97
77,28

6.995.948
3.169.981
3.825.967
18.520.401

Krediti mednarodnih finanþnih institucij in tuji krediti
DEPFA II
EIB VII
EIB VIII
AVV

304,73
78,00
115,02
104,38
7,33

73.026.389
18.691.920
27.562.725
25.014.329
1.757.414

Obveznice/krediti SKUPAJ
kredit I 2007

209,50
209,50

50.204.580
50.204.580

1,88
1,88

450.000
450.000

Sredstva koncesijske dajatve

111,83

26.800.000

SKUPAJ VIRI

734,42

175.997.317

Razvoj avtocest
priprava projektne dokumentacije za odseke po l. 2007
odkupi zemljišþ in nepremiþnin za odseke po l. 2007
gradnja avtocest
zakljuþek gradnje in predaja AC odsekov v promet
nadaljevanje gradnje avtocestnih odsekov
priþetek gradnje novih avtocestnih odsekov
zakljuþna dela na avtocestah, zgrajenih po letu 1994
zakljuþna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994
vadbeni poligon Ig
MMP Dragonja
obvozna cesta Dragonja
center za nadzor in vodenje prometa in cestninski center
stroški za izvajanje kontrole in potrjevanja kvalitete
stroški za izvajanje revizij projektne dokumentacije
stroški za koordiniranje in zagotavljanje varnosti pri delu

500,29
5,77
3,34
467,96
161,21
284,29
22,46
18,14
0,01
0,13
1,25
0,83
1,67
0,27
0,63
0,29

119.890.099
1.382.500
800.000
112.142.134
38.632.362
68.126.236
5.383.536
4.347.292
2.200
30.000
300.000
200.000
400.000
65.000
150.973
70.000

5,96

1.428.233

45,37
17,31
10,49
3,15
5,97
5,78
0,17
2,50

10.872.467
4.148.168
2.513.824
754.866
1.429.932
1.384.880
40.000
599.000

Nov elektronski cestninski sistem

7,37

1.765.760

Sistem za nadzor in vodenje prometa

6,95

1.665.111

31,07

7.445.630

597,01

143.067.300

30,99

7.427.151

Finanþni odtoki zaradi investicijskih kreditov

106,18

25.443.907

SKUPAJ PORABA

734,18

175.938.359

0,24

58.959

Investicijski transferi
sredstva za izgradnjo avtocest
evropska sredstva
Povraþilo davka na dodano vrednost

Drugi viri
program TEMPO

PORABA

Razvoj navezovalnih cest
Obnavljanje avtocest
obnova vozišþ
obnova objektov
naložbe v vozišþa in objekte
nabava opreme in naložbe v obstojeþe AC
obnove in naložbe v podroþje varovanja okolja
elementar
predhodna dela pri obnavljanju avtocest

Nadomestilo za opravljanje naroþila
SKUPAJ RAZVOJ IN OBNAVLJANJE AVTOCEST
Stroški financiranja

RAZLIKA MED VIRI IN PORABO

Priloga
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Priloga 2:
DENARNI TOK ZA FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA V LETU 2007
Priloga 2:
DENARNI TOK ZA FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST V LETU 2007
v EUR
SKUPAJ

v 000 SIT
SKUPAJ

VIRI ZA GRADNJO
INVESTICIJSKI TRANSFERI
sredstva za izgradnjo avtocest
evropska sredstva
POVRAýILO DDV (GRADNJA + OBNOVE)

13.228.096

3.169.981

15.965.477

3.825.967

77.284.266

18.520.401

IN TUJI KREDITI
DEPFA II
EIB VII
EIB VIII
AVV

304.733.721

73.026.389

KREDITI MEDNARODNIH FINANýNIH INSTITUCIJ
78.000.000

18.691.920

115.017.213

27.562.725

104.382.947
7.333.560

25.014.329
1.757.414

OBVEZNICE / KREDITI SKUPAJ

250.000.000

59.910.000

OBVEZNICA 2007

OBVEZNICA/KREDIT ZA REFINANCIRANJE

225.000.000
25.000.000

53.919.000
5.991.000

KONCESIJSKA DAJATEV

111.834.418

26.800.000

1.877.817

450.000

774.923.795

185.702.738

561.027.752

134.444.690

45.370.001

10.872.467

31.070.063

7.445.630

31.238.017

7.485.878

59.244.171

14.197.273

46.931.373

11.246.634

774.881.377

185.692.573

42.419

10.165

DRUGI VIRI
SOFINANCIRANJE DARS (Tempo)
SKUPAJ VIRI
PORABA ZA GRADNJO IN OBNOVE
PORABA ZA GRADNJO
OBNOVE
NADOMESTILO DARS
STROŠKI FINANCIRANJA
PORABA ZA SERVISIRANJE DOLGA
VRAýILO GLAVNIC
PLAýILO OBRESTI

SKUPAJ PORABA
RAZLIKA
KUMULATIVNA RAZLIKA

LASTNI VIRI (RS, SOFINANCIRANJE DARS, KONCESIJSKA DAJATEV 220.190.074
554.733.721
ZUNANJI VIRI FINANCIRANJA
774.923.795
SKUPAJ VIRI
DELEŽ LASTNIH VIROV
DELEŽ ZUNANJIH VIROV FINANCIRANJA
SKUPAJ
KONCESNINA - SERVISIRANJE DOLGA
LASTNI VIRI - OBNOVE - NADOMESTILO - STR. FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE - GRADNJA

28%
72%
100%
-25.579.142
-1.200.242
-6.294.031
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2465.

Sklep o imenovanju častne konzulke
Republike Slovenije v São Paulu

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

SKLEP
o imenovanju častne konzulke Republike
Slovenije v São Paulu
1. člen
Za častno konzulko Republike Slovenije v São Paulu se
imenuje Maria de Lourdes Hlebanja.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50101-57/2006/6
Ljubljana, dne 6. julija 2006
EVA 2005-1811-0017
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2466.

Pravilnik o registru finančnih konglomeratov

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Zakona o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o registru finančnih konglomeratov
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa:
– natančnejšo vsebino registra finančnih konglomeratov,
– postopek vpisa finančnega konglomerata v register
finančnih konglomeratov,
– postopek izbrisa finančnega konglomerata iz registra
finančnih konglomeratov in
– način dostopa in posredovanje podatkov iz registra
finančnih konglomeratov.
(2) Register finančnih konglomeratov vodi Ministrstvo za
finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Register, se upoštevajoč določbe tega pravilnika, vodi
v elektronski obliki kot baza podatkov.
2. člen
(pomen pojmov)
Uporabljeni pojmi v tem pravilniku imajo enak pomen
kakor v Zakonu o finančnih konglomeratih (Uradni list RS,
št. 43/06; v nadaljnjem besedilu: ZFK).
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3. člen
(javnost registra)
Podatki, vpisani v register, so javni.
2. VSEBINA REGISTRA FINANČNIH KONGLOMERATOV
4. člen
(vsebina registra)
V register finančnih konglomeratov se vpisujejo naslednji podatki:
1. enolična zaporedna identifikacijska številka ugotovljenega finančnega konglomerata,
2. datum vpisa finančnega konglomerata v register finančnih konglomeratov,
3. ime finančnega konglomerata,
4. datum izdaje odločbe o ugotovitvi finančnega konglomerata in datum pravnomočnosti odločbe,
5. firma in sedež nadrejene osebe, ki je na vrhu finančnega konglomerata oziroma nadzorovane osebe z največjo
bilančno vsoto v najpomembnejšem sektorju iz finančnega
sektorja v finančnem konglomeratu,
6. firma in sedež podrejenih in drugih oseb iz finančnega sektorja v finančnem konglomeratu,
7. ime in sedež koordinatorja,
8. ime in sedež ostalih pristojnih nadzornih organov
opredeljenih v 16. točki 2. člena ZFK,
9. datum izdaje odločbe o prenehanju finančnega konglomerata in datum pravnomočnosti odločbe,
10. datum izbrisa finančnega konglomerata iz registra
finančnih konglomeratov.
3. POSREDOVANJE INFORMACIJ O FINANČNEM
KONGLOMERATU
5. člen
(posredovanje informacij o ugotovitvi finančnega
konglomerata)
V skladu z drugim odstavkom 18. člena ZFK mora
koordinator v desetih dneh od prejema sporočila o imenu
finančnega konglomerata ministrstvu posredovati naslednje
podatke:
– ime finančnega konglomerata,
– datum izdaje odločbe o ugotovitvi finančnega konglomerata in datum pravnomočnosti odločbe,
– firmo in sedež oseb v finančnem konglomeratu,
– ime in sedež koordinatorja in ostalih pristojnih nadzornih organov.
6. člen
(posredovanje informacij o prenehanju finančnega
konglomerata)
Koordinator mora v desetih dneh, šteto od pravnomočnosti odločbe o prenehanju finančnega konglomerata,
ministrstvo obvestiti o prenehanju le tega.
4. POSTOPEK VPISA V REGISTER IN POSTOPEK
IZBRISA IZ REGISTRA FINANČNIH KONGLOMERATOV
7. člen
(roki za vnos podatkov o finančnem konglomeratu
v register)
Ministrstvo mora vpis ali izbris finančnega konglomerata in drugih podatkov iz 4. člena tega pravilnika izvesti v
dveh delovnih dneh, šteto od prejema podatkov na osnovi
tega pravilnika in ZFK.
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5. NAČIN DOSTOPA DO PODATKOV V REGISTRU
FINANČNIH KONGLOMERATOV
8. člen
(načini vpogleda v register)
Register je javnosti dostopen na spletnih straneh ministrstva.
9. člen
(izdaja uradnega izpisa iz registra)
(1) Ministrstvo mora na podlagi pisne vloge vsakomur
izdati uraden izpis iz registra finančnih konglomeratov.
(2) Uraden izpis iz registra finančnih konglomeratov ministrstvo zagotovi z računalniškim izpisom vpisanih podatkov, ki
se nanašajo na posamezni finančni konglomerat.
10. člen
(vložitev vloge za izdajo uradnega izpisa iz registra)
(1) Pravico do pridobitve uradnega izpisa iz registra finančnih konglomeratov ima vsaka oseba, ki predhodno vloži
na ministrstvo vlogo za izdajo uradnega izpisa iz registra (v
nadaljnjem besedilu: vloga).
(2) Vloga mora vsebovati:
– podatke, ki omogočajo identifikacijo vložnika zahteve, in
– podatke, ki omogočajo identifikacijo finančnega konglomerata za katerega se zahtevajo podatki.
11. člen
(vložitev vloge)
(1) Vloga se lahko vloži v pisni ali elektronski obliki.
(2) Vloga v pisni obliki je lastnoročno podpisana listina v
fizični obliki, ki za reprodukcijo vsebine ne zahteva informacijske tehnologije.
(3) Vloga v elektronski obliki je elektronski zapis, ki je
posredovan ministrstvu na elektronskem nosilcu podatkov ali
po varni elektronski poti.
12. člen
(posebne zahteve za elektronske vloge)
Vloga, ki je posredovana v elektronski obliki, mora biti
varno elektronsko podpisana in podpis prosilca overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
6. KONČNA DOLOČBA
13. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-210/2007/
Ljubljana, dne 11. maja 2007
EVA 2007-1611-0049
dr. Andrej Bajuk I.r.
Minister
za finance

2467.

Pravilnik o merilih za razporejanje davka na
dobitke od klasičnih iger na srečo in davka od
premoženja

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), v povezavi z
drugim odstavkom 6. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06) izdaja minister za finance

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o merilih za razporejanje davka na dobitke od
klasičnih iger na srečo in davka od premoženja
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za razporejanje
davka na dobitke od klasičnih iger na srečo in davka od premoženja, kakor sta določena s predpisom, ki ureja davke občanov,
med posamezne občine.
2. člen
(1) Davek na dobitke od klasičnih iger na srečo pripada
občini, kjer ima prejemnik dobitka stalno prebivališče.
(2) Če prejemnik dobitka nima stalnega prebivališča v
Republiki Sloveniji, pripada davek občini, kjer ima prejemnik
začasno prebivališče.
(3) Če prejemnik nima niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka.
3. člen
Davek od premoženja, ki je nepremično premoženje,
pripada občini, na katere območju je nepremičnina.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-326/2007/7
Ljubljana, dne 9. maja 2007
EVA 2007-1611-0094
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

2468.

Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Na podlagi četrtega odstavka 41. člena Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja minister za obrambo

PRAVILNIK
o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo obseg preizkusa, način
izdaje potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema
aktivne požarne zaščite, postopek tehničnega nadzora (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje) ter pogoji za fizične in
pravne osebe, ki preizkušajo vgrajene sisteme aktivne požarne
zaščite.
2. člen
(vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite)
(1) Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite po tem pravilniku so:
– sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje;
– naprave za odkrivanje, javljanje in gašenje v transportnih cevovodih;

Uradni list Republike Slovenije
– naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih
plinov ali par v zraku;
– vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški;
– naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali
škropljenjem;
– vgrajene naprave za znižanje koncentracije kisika;
– avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti
zgorevanja ter odvod dima in toplote;
– sistemi za vzpostavljanje nadtlaka zraka v prostorih,
katerih osnovni namen je aktivna požarna zaščita;
– varnostna razsvetljava v celotnem objektu;
– naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje
požarnih ali gasilskih dvigal;
– drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite.
(2) Sestavni del posameznega vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite iz prejšnjega odstavka je lahko tudi
krmiljenje avtomatske opreme, sistemov in elementov za požarno zaščito (požarna vrata, vrata na izhodih, deblokade
vrat, požarne lopute in druge podobne naprave) ali drugih
elementov v povezavi s sistemom ter daljinski prenos signala
do sprejemnika, naprave za oskrbo z električno energijo,
ki služijo za pogon naprav in opreme za požarno zaščito,
črpalne postaje, namenjene za gašenje ali hlajenje z vodo in
druge naprave.
(3) Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema
aktivne požarne zaščite je treba pridobiti za vsako vrsto vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite iz prvega odstavka
tega člena.
3. člen
(zavezanec za potrdilo)
(1) Zavezanec po tem pravilniku je investitor, lastnik,
uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov, v katerih mora biti, skladno s predpisi o graditvi
objektov, vgrajen en ali več sistemov aktivne požarne zaščite
iz prejšnjega člena in za katere mora, v skladu s tem pravilnikom, pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju.
(2) Potrdilo o brezhibnem delovanju je treba pridobiti za:
– novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme aktivne
požarne zaščite;
– spremenjene ali zamenjane vgrajene sisteme aktivne
požarne zaščite;
– razširjene sisteme aktivne požarne zaščite in to za del,
ki je na novo vgrajen, če deluje samostojno oziroma za celoten sistem, če razširjeni sistem ne deluje samostojno;
– vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, če je bil sistem
aktiviran in ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po
aktiviranju.
(3) Investitor mora v primerih iz prve alinee prejšnjega
odstavka v skladu s predpisi o graditvi objektov kot sestavni
del dokazila o zanesljivosti objekta, priložiti tudi potrdilo o
brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne
zaščite.
4. člen
(dolžnosti zavezanca)
(1) Zavezanec mora:
– skrbeti za redno vzdrževanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v rokih in na način, kot izhaja iz navodil
proizvajalca oziroma tistega, ki je sistem vgradil, ki ga lahko
izvajajo le pooblaščeni serviserji ali vzdrževalci;
– skrbeti za pregled in preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite skladno s tem pravilnikom in obnavljanje
veljavnosti potrdila o brezhibnem delovanju sistema;
– hraniti dokumentacijo o pregledovanju in preizkušanju
ter o rednem vzdrževanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, dokler je sistem v obratovanju.
(2) Potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema
aktivne požarne zaščite, zavezancu ni treba pridobiti za sistem,
ki ga je vgradil, čeprav njegova vgradnja ni predpisana.

Št.

45 / 25. 5. 2007 /

Stran

6285

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV POOBLASTILA ZA
PREGLEDOVANJE IN PREIZKUŠANJE VGRAJENIH
SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE
5. člen
(izvajalec pregledov)
(1) Pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite lahko opravlja pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: izvajalec pregledov), ki pridobi pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo) iz 2. člena tega pravilnika.
(2) Za pridobitev pooblastila mora izvajalec pregledov
izpolnjevati naslednje pogoje:
– registrirano mora imeti dejavnost za tehnično preizkušanje in analiziranje;
– zaposlena mora imeti vsaj dva delavca z najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo, ki izpolnjujeta s tem pravilnikom
določene pogoje za tehničnega preglednika, od katerih je eden
strojne in drugi elektrotehnične stroke (v nadaljnjem besedilu:
tehnični preglednik);
– razpolagati oziroma imeti mora opremo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
v skladu s tem pravilnikom, drugimi predpisi, standardi in zahtevami proizvajalca;
– sklenjeno mora imeti zavarovanje za odgovornost za
škodo, ki bi utegnila nastati zavezancu in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Višina letne zavarovalne
vsote, ki se jo določi v zavarovalni pogodbi, ne sme biti nižja
od 50 000 eurov za posamezen zavarovalni primer oziroma
100 000 eurov za vse zavarovalne primere v enem letu.
(3) Izvajalec pregledov ne sme vgrajenih sistemov aktivne
požarne zaščite iz 2. člena tega pravilnika prodajati, proizvajati, montirati, vzdrževati, projektirati, zastopati proizvajalce
sistemov ali opravljati drugo pridobitno dejavnost v zvezi s
temi sistemi.
(4) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za tehnične preglednike, zaposlene pri izvajalcu pregledov.
6. člen
(tehnični preglednik)
(1) Pregledovanje in preizkušanje vgrajenega sistema
aktivne požarne zaščite sme opravljati izključno tehnični preglednik, naveden na pooblastilu izvajalca pregledov.
(2) Tehnični preglednik mora imeti opravljene izpite in
izpolnjevati naslednje druge pogoje:
– opravljen strokovni izpit elektrotehnične ali strojne stroke po predpisih o graditvi objektov;
– opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita iz
varstva pred požarom;
– opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja
pri delu;
– najmanj pet let delovnih izkušenj kot odgovorni projektant na področju projektiranja vgrajenih sistemov aktivne
požarne zaščite ali kot tehnični preglednik vgrajenih sistemov
aktivne požarne zaščite;
– izpolnjevati pogoje za občasno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih;
– v zadnjih dveh letih opravljena strokovna usposabljanja
iz vsaj treh vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
(3) Izpita iz druge alinee prejšnjega odstavka ni treba
opraviti tehničnemu pregledniku s pooblastilom za odgovorno
projektiranje požarne varnosti, vpisanem v imenik Inženirske
zbornice Slovenije.
7. člen
(pristojnost preglednika)
Vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, ki ga sestavljajo
cevne napeljave in mehanizmi, sme pregledovati in preizkušati
tehnični preglednik strojne stroke, sistem, ki ga sestavljajo ele-
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ktrične napeljave in deli, pa tehnični preglednik elektrotehniške
stroke. Sisteme, ki jih sestavljajo cevne napeljave in mehanizmi
ter električne napeljave in deli, pregledujeta usklajeno tehnična
preglednika obeh strok.
8. člen
(potrebna oprema)
Izvajalec pregledov mora razpolagati oziroma imeti opremo,
ki mora izpolnjevati predpisane zahteve s področja meroslovja:
– merilnike za dolžino, maso, čas, temperaturo, tlak, hrup
s frekvenčno analizo, osvetljenost, električni tok, napetost,
upornost, ionizirajoče sevanje, hitrost gibanja zraka, sile, koncentracijo plinov ali hlapov, pretok vode, vsebnost penila v vodi,
vibracij in tokovne klešče za tokove nizkih vrednosti;
– drugo opremo, potrebno za opravljanje pregledov in
preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV POOBLASTILA
9. člen
(vloga)
Izvajalec pregledov, ki želi opravljati preglede in preizkuse
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in pridobiti pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov
aktivne požarne zaščite, vloži pri Upravi Republike Slovenije za
zaščito in reševanje vlogo, ki ji priloži dokazila o izpolnjevanju
pogojev, predpisanih s tem pravilnikom.
10. člen
(vrsta in veljavnost pooblastila)
(1) Pooblastilo se izda za pregledovanje in preizkušanje
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite iz 2. člena tega
pravilnika.
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja pet let od
dneva njegove izdaje.
11. člen
(odvzem pooblastila)
(1) Pooblastilo se izvajalcu pregledov odvzame predčasno:
– če preneha izpolnjevati pogoje, določene s tem pravilnikom;
– če kljub predhodnemu opozorilu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje oziroma pristojnega inšpektorja
še naprej opravlja preglede in preizkuse vgrajenih sistemov
aktivne požarne zaščite v nasprotju s tem pravilnikom ali zaradi
nepravilnosti oziroma napak pri delu;
– zaradi nepravilnosti pri delu, ki bistveno vplivajo na
funkcionalno delovanje vgrajenega sistema aktivne požarne
zaščite;
– če preglede opravlja oseba, ki ne izpolnjuje pogojev za
tehničnega preglednika in ni navedena na pooblastilu izvajalca
pregledov;
– če ne izvaja dejanskih pregledov in preizkusov vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite več kot dve leti.
(2) Pooblastilo predčasno odvzame izvajalcu pregledov v
primerih iz prejšnjega odstavka Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje po uradni dolžnosti ali na predlog pristojne
inšpekcije.
(3) Če je bilo pooblastilo izvajalcu pregledov odvzeto zaradi razlogov iz druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka
tega člena, izvajalec lahko ponovno pridobi pooblastilo po
preteku treh let od dneva pravnomočnosti odločbe o odvzemu
pooblastila.
(4) Če je bilo pooblastilo izvajalcu pregledov predčasno
odvzeto zaradi razlogov iz druge ali tretje alinee prvega odstavka tega člena zaradi nepravilnosti pri delu tehničnega preglednika, tak preglednik tri leta od dneva pravnomočnosti odločbe
o odvzemu pooblastila, ne sme izvajati pregledov in preizkusov
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
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12. člen
(prenehanje pooblastila)
Pooblastilo preneha:
– če izvajalec pregledov pisno izjavi, da ne želi več opravljati pregledovanja in preizkušanja vgrajenih sistemov aktivne
požarne zaščite;
– zaradi prenehanja poslovanja izvajalca pregledov v
skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe ali drugimi
predpisi;
– zaradi uvedbe prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
v skladu z zakonom.
13. člen
(podaljšanje pooblastila)
(1) Pooblastilo se lahko podaljša za enako obdobje, kot je
bilo izdano.
(2) Vlogi za podaljšanje pooblastila je treba priložiti dokazila
o izpolnjevanju pogojev iz 5. člena tega pravilnika za podaljšanje
pooblastila in o usposabljanju tehničnega preglednika s področja
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Tehnični preglednik
mora opraviti v obdobju petih let strokovno usposabljanje iz vsaj
treh vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, pri čemer se
prizna največ eno usposabljanje v posameznem letu.
(3) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
organizira strokovno usposabljanje iz vgrajenih sistemov aktivne
požarne zaščite najmanj enkrat letno in o tem predhodno obvesti
izvajalce pregledov.
IV. POSTOPEK PREGLEDA IN PREIZKUS VGRAJENEGA
SISTEMA AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE
14. člen
(pregled in preizkus)
(1) Pri pregledih in preizkusih vgrajenega sistema aktivne
požarne zaščite morajo sodelovati zavezanec, izvajalec, ki je
sistem aktivne požarne zaščite vgradil ali vzdrževalec sistema.
(2) Zavezanec mora omogočiti tehničnemu pregledniku
vstop v vse prostore, kjer so vgrajeni deli sistema aktivne požarne zaščite, preizkušanje delov sistema ter nemoten in varen pregled ter preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.
15. člen
(postopek pregleda in preizkusa)
(1) Pregled in preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite sestavlja pregled dokumentacije o vgrajenem sistemu
aktivne požarne zaščite ter pregled in preizkus sistema.
(2) Pri pregledu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite mora tehnični preglednik ugotoviti ali sistem brezhibno deluje,
v primerih iz prve alinee drugega odstavka 3. člena tega pravilnika pa tudi ali ustreza zahtevam oziroma rešitvam navedenim
v projektni oziroma tehnični dokumentaciji.
(3) Če tehnični preglednik pri pregledu iz prejšnjega odstavka ugotovi neskladje med vgrajenim sistemom aktivne
požarne zaščite in rešitvami, navedenimi v projektni oziroma
tehnični dokumentaciji mora o neskladju obvestiti zavezanca. S
postopkom pregleda lahko izvajalec pregleda nadaljuje šele, ko
je neskladje odpravljeno.
16. člen
(pregled dokumentacije)
(1) Pregled vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se
začne s pregledom potrebne dokumentacije o objektu in dokumentacije o vgrajenem sistemu aktivne požarne zaščite.
(2) Zavezanec mora dati tehničnemu pregledniku ali izvajalcu pregleda pri pregledu vgrajenega sistema aktivne požarne
zaščite na vpogled naslednjo dokumentacijo:
– zapisnike izvajalca, ki je sistem aktivne požarne zaščite
vgradil, o vseh njegovih opravljenih meritvah in funkcionalnih
preizkusih ob vključevanju sistema v pripravno stanje;
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– certifikate o skladnosti ali izjave o skladnosti za komponente vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite;
– navodila proizvajalca vgrajenega sistema aktivne požarne
zaščite in navodila projektanta oziroma izvajalca, ki je sistem
vgradil, za ravnanje, vzdrževanje in redno pregledovanje ter preskušanje sistema, z navedenim obsegom in periodiko vzdrževanja
v skladu s predpisi in standardi, po katerih je bil sistem projektiran
in vgrajen;
– evidenco o rednem vzdrževanju sistema aktivne požarne
zaščite s strani izvajalca, ki je sistem vgradil ali pooblaščenih vzdrževalcev oziroma serviserjev ter o pregledih, ki jih opravi oseba,
ki jo je zavezanec pooblastil;
– poročilo o zadnjem pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite ter potrdilo o brezhibnem delovanju
tega sistema;
– druge listine, ki potrjujejo uporabljene postopke ali strokovnost osebja, ki je izvajalo dela.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora dati zavezanec tehničnemu pregledniku ali izvajalcu pregleda pri pregledu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v primerih iz prve alinee
drugega odstavka 3. člena tega pravilnika tudi:
– študijo požarne varnosti, če je za objekt obvezna ali zasnovo požarne varnosti v skladu s predpisi o graditvi objektov;
– izračune ter podatke o uporabi računskih metod ter postopkov;
– projekt izvedenih del za vgrajeni sistem aktivne požarne
zaščite.
(4) Navodila proizvajalca, projektanta oziroma izvajalca, ki je
sistem vgradil, v zvezi z ravnanjem, vzdrževanjem, pregledovanjem in preizkušanjem sistema, morajo biti izdelana v slovenskem
jeziku.
17. člen
(pregled sistema)
Pregled vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se
opravi tako, da se pregleda, če:
– so vsi deli vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v
zadostnem številu vgrajeni na mestih, kot je določeno s predpisi
in standardi, ki so navedeni v projektni oziroma tehnični dokumentaciji;
– je vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite ustrezen glede
na namembnost objekta, kot je navedena v gradbenem dovoljenju
v primeru prvega pregleda oziroma če ustreza namembnosti, navedeni v uporabnem dovoljenju pri vseh nadaljnjih pregledih;
– je vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite vgrajen tako, da
ne ogroža ljudi, ki bodo izpostavljeni delovanju sistema;
– so vsi deli vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite
pravilno označeni skladno z dokumentacijo;
– so za vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite izdelana
ustrezna navodila in sheme;
– so na razpolago navodila proizvajalca ali izvajalca, ki je
sistem vgradil, za ravnanje in vzdrževanje ter redno pregledovanje
in preizkušanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite od
proizvajalca ali izvajalca, ki je sistem vgradil.
18. člen
(preizkus sistema)
(1) S preizkusom vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se ugotovi ali sistem izpolnjuje zahtevane značilnosti in
kapacitete, ki morajo biti skladne s predpisi in standardi, po katerih
je bil sistem projektiran in vgrajen ter namembnostjo oziroma
tehnologijo, kot je bila upoštevana pri izdelavi projektne oziroma
tehnične dokumentacije.
(2) Vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite se preizkusi
s simulacijo požarnih veličin in preverjanjem odziva sistema po
postopkih, ki jih predvidevajo predpisi in standardi, ki so bili podlaga za projektiranje sistema. Preizkus mora zajeti tudi morebitno požarno krmiljenje drugih sistemov in naprav (mehanskega
prezračevanja, dvigal, požarnih vrat, požarnih loput in podobno).
Povsod tam, kjer so sistemi namenjeni tudi krmiljenju, se končni
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pregled sistema in krmiljenja opravi takrat, ko so vgrajeni vsi sistemi, testiranje pa se mora izvesti vključno z nameščenimi izvršnimi
elementi, ki krmiljenje izvajajo. Potrdila o brezhibnem delovanju se
ne sme izdati, če kakšen od sistemov, ki je krmiljen, ni dokončan
in ne more opravljati svoje funkcije.
(3) Obseg in vrsta preizkusa ter število preizkušenih delov
sistema je odvisno od vrste sistema. Tehnični preglednik lahko pri
preizkusu izjemoma upošteva pisno dokumentirane preizkuse, ki
jih je že opravil sam izvajalec, ki je sistem vgradil, če so taki preizkusi osnova za veljavnost garancije posameznega sistema ali
dela sistema. Izvajalec mora predložiti tudi dokazila, da je pooblaščen s strani proizvajalca sistema in dokazila, da je usposobljen
za izvajanje takih del oziroma dokazila, da je preizkuse opravil
pooblaščeni preizkuševalec.
(4) Destruktivni preizkusi, kjer se preizkušanec s preizkusom
uniči ali se porabi drago gasilo, morajo biti čim bolj omejeni.
(5) Preizkus mora zajeti vse varnostne naprave pri sistemih,
ki ob delovanju ogrožajo ljudi.
(6) Kadar popolni preizkus delovanja ni mogoč, ker bi z
njim nastala velika škoda, mora preizkus zajeti vse dele sistema,
končni izvršilni element pa se preizkusi ločeno od elementa, ki bi
se pri preizkusu poškodoval.
V. POROČILO O OPRAVLJENEM PREGLEDU
IN PREIZKUSU
19. člen
(poročilo)
(1) Po opravljenem pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite mora izvajalec pregleda pripraviti pisno poročilo, ki ga pošlje zavezancu najkasneje v desetih dneh.
(2) Poročilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in preizkusa
s poudarkom na pomanjkljivostih, ki jih mora zavezanec odpraviti,
preden se mu izda potrdilo o brezhibnem delovanju. Poročilo mora
biti skupno in enotno ne glede na število tehničnih preglednikov.
20. člen
(vsebina poročila)
(1) Poročilo mora vsebovati:
– naziv izvajalca pregleda;
– kraj in datum pregleda in preizkusa vgrajenih sistemov
aktivne požarne zaščite;
– številko poročila in oštevilčenje strani, skupno število strani
poročila;
– naziv oziroma ime zavezanca ter naslov objekta, v katerem je vgrajen pregledan in preizkušeni sistem aktivne požarne
zaščite;
– navedbo vrste pregledanega vgrajenega sistema aktivne
požarne zaščite;
– izjavo o delovanju morebitne povezave pregledanega
vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite z drugimi sistemi,
opremo ali elementi;
– navedbo projektne oziroma tehnične dokumentacije;
– navedbo predpisov, standardov, smernic in drugih podlag,
po katerih je bil sistem projektiran in izdelan;
– naziv oziroma ime izvajalca, ki je sistem vgradil;
– navedbo predpisov, standardov, navodil in drugih podlag,
po katerih je bil sistem pregledan in preizkušen;
– opis postopka in rezultate pregleda ter preizkusa;
– kratko splošno oceno vgrajenega sistema aktivne požarne
zaščite (ustreza, ne ustreza);
– navedbo morebitnih pomanjkljivosti z razčlenjenim opisom
vseh del potrebnih za ureditev in dopolnitev sistema;
– datum izdaje poročila, podpise tehničnih preglednikov, ki
so sistem pregledali in preizkusili.
(2) Poročilo o pregledu in preizkusu vgrajenega sistema
aktivne požarne zaščite mora biti napisano tako, da so navedeni
vsi postopki pregleda, preizkusa in podatki, na podlagi katerih je
mogoče opraviti kontrolno ponovitev pregleda in preizkusa ter
spremljati rezultate pregleda in preizkusa.
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(3) Izvajalec pregledov mora hraniti dokumentacijo iz prejšnjega odstavka 10 let, razen v primeru, če je bil vgrajeni sistem
aktivne požarne zaščite izločen iz uporabe.
(4) Izvajalec pregledov mora izdelati poročilo o pregledu in
preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite in potrdilo v treh izvodih. En izvod pošlje zavezancu, en izvod mora v
štirinajstih dneh po izdaji poročila oziroma potrdila poslati Upravi
Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter enega hrani pri
sebi.
21. člen
(ponovni pregled in preizkus)
(1) Po prejemu sporočila o odpravi pomanjkljivosti mora
tehnični preglednik v tridesetih dneh ponovno pregledati del
vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, pri katerem je bilo
treba odpraviti pomanjkljivosti.
(2) O opravljenem ponovnem pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite izvajalec pregledov pripravi dodatno poročilo.
(3) Če so bile pri pregledu in preizkusu vgrajenega sistema
aktivne požarne zaščite ugotovljene le nebistvene pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na brezhibno delovanje sistema, se lahko izda
potrdilo brez opravljenega ponovnega pregleda in preizkusa na
podlagi pisnega zagotovila zavezanca, da je odpravil ugotovljene
pomanjkljivosti.
(4) Če zavezanec ne odpravi pomanjkljivosti in ne obvesti
izvajalca pregledov, izvajalec pregledov po šestih mesecih od
prvega pregleda o tem obvesti Inšpektorat Republike Slovenije
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite redno in pravilno vzdrževan, tako da je zagotovljeno njegovo brezhibno delovanje.
(3) Ponovni pregled in preizkus vgrajenega sistema aktivne
požarne zaščite se opravi pod pogojem, da je bil sistem redno in
pravilno vzdrževan, v nasprotnem primeru se s pregledom prekine
in nadaljuje šele po predhodnem opravljenem servisu pooblaščenega vgraditelja oziroma vzdrževalca sistema.
(4) Pri pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se za podaljšanje veljavnosti oziroma za obnovitev
potrdila o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite
uporabljajo predpisi, standardi oziroma navodila proizvajalca, na
podlagi katerih je bil sistem vgrajen, če je namembnost objekta
in tehnologija ostala nespremenjena. V primeru sprememb na
vgrajenem sistemu aktivne požarne zaščite, ki so potrebne zaradi
spremembe namembnosti objekta in tehnologije ali zaradi sprememb predpisov, je treba pregled in preizkus sistema opraviti v
skladu s spremenjenimi predpisi in standardi.
25. člen
(stroški)
Stroške pregleda in preizkusa vgrajenih sistemov aktivne
požarne zaščite krije zavezanec.
26. člen
(nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvaja
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

VI. POTRDILO O BREZHIBNEM DELOVANJU
22. člen
(potrdilo)
(1) Potrdilo o brezhibnem delovanju izda izvajalec pregledov po uspešno opravljenem pregledu in preizkusu vgrajenega
sistema aktivne požarne zaščite na podlagi:
– pisnega poročila o pregledu in preizkusu, če ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti;
– poročila o pregledu in preizkusu, v katerem so bile ugotovljene le nebistvene pomanjkljivosti in na podlagi poznejšega
obvestila zavezanca, da je pomanjkljivosti odpravil;
– dodatnega poročila o pregledu in preizkusu, ko se pri ponovnem pregledu in preizkusu ugotovi, da je zavezanec odpravil
vse pomanjkljivosti.
(2) Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema
aktivne požarne zaščite je veljavno skupaj s poročilom o pregledu in preizkusu sistema aktivne požarne zaščite.
(3) Potrdilo o brezhibnem delovanju za vgrajene sisteme
aktivne požarne zaščite iz prve, sedme, osme in enajste alinee
prvega odstavka 2. člena tega pravilnika velja 5 let. Potrdilo o
brezhibnem delovanju za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, devete in desete alinee
prvega odstavka 2. člena tega pravilnika velja 2 leti.
23. člen
(oblika potrdila)
Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite mora vsebovati predpisane podatke. Vsebina
potrdila je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
24. člen
(podaljšanje potrdila)
(1) Pred pretekom veljavnosti potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite mora zavezanec poskrbeti za podaljšanje potrdila.
(2) Pri ponovnem pregledu se ugotavlja ali je ostala namembnost objekta in tehnologija nespremenjena ter, če je bil

27. člen
(končne določbe)
(1) Pooblastila za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite, izdana na podlagi Pravilnika o
pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne
zaščite (Uradni list RS, št. 22/95 in 73/97) ostanejo v veljavi do
izteka roka, navedenega v pooblastilu oziroma do preklica.
(2) Izvajalci pregledov, ki želijo spremeniti pooblastilo za
pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne
zaščite iz prejšnjega odstavka zaradi sprememb v zvezi s tehničnimi pregledniki, morajo glede sprememb pooblastila izpolnjevati
pogoje, določene s tem pravilnikom za tehnične preglednike.
(3) Izvajalci pregledov, ki želijo podaljšati pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne
zaščite iz prvega odstavka tega člena, morajo izpolnjevati pogoje,
določene s tem pravilnikom.
28. člen
(prenehanje veljavnosti predpisa)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika, preneha veljati
Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 22/95 in 73/97).
29. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2008, razen določbe drugega odstavka 13. člena, vezanega na
usposabljanje tehničnega preglednika, ki se začne uporabljati
1. januarja 2011.
Št. 007-247/2006-42
Ljubljana, dne 15. maja 2007
EVA 2006-1911-0010
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo
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Priloga

Glava izvajalca

POTRDILO
št. ________
o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite

izdano na podlagi 41. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) in pooblastila
Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje št. ____________ z dne ___________.
Sistem:
Proizvajalec:
Tip:
Leto izvedbe:
Vgraditelj:
Vzdrževalec:
Objekt:
(Klasifikacija skladno s CC-SI)
Lokacija:
Naročnik pregleda:
Dejavnosti naročnika po SKD:
Projektna dokumentacija:
Na podlagi pregleda in preizkusa _________________ (vpiši sistem), ki je bil opravljen dne ____________ in izdanega poročila,
št. __________ z dne _______ je bilo ugotovljeno... (vpiši).
Potrdilo velja ___ (vpiši) leta.
Opomba: Potrdilo velja za stanje, zatečeno ob pregledu.
Ob vsaki razširitvi sistema, za spremenjene ali zamenjane vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite oziroma če vgrajen sistem
aktivne požarne zaščite, ki je bil sistem aktiviran, ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju, je potrebno pridobiti
novo potrdilo.
Datum izdaje potrdila:
Podpis tehničnega preglednika:

(Podpis tehničnega preglednika:)
Žig

Podpis odgovorne osebe:   
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o obrazcu zahteve za uveljavljanje
odškodnine

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o odškod
nini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05) izdaja
minister za pravosodje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
obrazcu zahteve za uveljavljanje odškodnine
1. člen
V Pravilniku o obrazcu zahteve za uveljavljanje odškodnine (Uradni list RS, št. 12/06) se obrazca iz priloge 1 in
2, ki sta njegov sestavni del in sta objavljena skupaj z njim,
nadomestita z novima obrazcema, ki sta objavljena v prilogi
tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-102/2007
Ljubljana, dne 14. maja 2007
EVA 2007-2011-0069
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
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Priloga 1
Obr. ZOZKD 1
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Županþiþeva 3
1000 Ljubljana

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANJE ODŠKODNINE
I. Podatki o prosilcu
_________________________________________
status prosilca (žrtev, svojec,druga oseba)

_________________________________________
ime in priimek

_________________________________________
datum in kraj rojstva

_________________________________________

EMŠO oz. drug identifikacijski znak (za osebe, ki niso državljani Republike Slovenije)

_________________________________________
državljanstvo

_________________________________________
naslov stalnega oziroma zaþasnega prebivališþa

_________________________________________
naslov zaposlitve in delovno mesto

II. Podatki o žrtvi
_________________________________________
ime in priimek

_________________________________________
datum in kraj rojstva

________________________________________
datum in kraj smrti
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III. Podatki o zadevi
a) opis dejanja
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
b) opis posledic dejanja
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
III. Navedba vrste odškodnine
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Priloge:
- dokazilo o državljanstvu
Ministrstvo za pravosodje bo za potrebe postopka za uveljavljanje pravice do
odškodnine žrtvam kaznivih dejanj vaš podatek o državljanstvu (þe ste državljan
Republike Slovenije) pridobilo od upravljavca centralne evidence o državljanstvu,
razen þe s posebno izjavo, priloženo k zahtevi, pridobivanje teh podatkov iz uradnih
evidenc izrecno prepovedujete. V tem primeru morate dokazilo o državljanstvu v
originalu ali overjeni fotokopiji sami priložiti k zahtevi.
- potrdilo policije o zaznavi oziroma naznanitvi dejanja kot kaznivega dejanja
Ministrstvo za pravosodje bo za potrebe postopka za uveljavljanje pravice do
odškodnine žrtvam kaznivih dejanj potrdilo o tem, da je bilo dejanje naznanjeno ali
zaznano kot kaznivo dejanje pridobilo od policije, razen þe s posebno izjavo,
priloženo k zahtevi, pridobivanje teh podatkov iz uradnih evidenc izrecno
prepovedujete. V tem primeru morate potrdilo policije o zaznavi ali naznanitvi
kaznivega dejanja v originalu ali overjeni fotokopiji sami priložiti k zahtevi.
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- zdravniška potrdila oziroma listine, ki izkazujejo utrpljene telesne poškodbe, okvaro
zdravja ali duševne boleþine
- dokazila o prijavi škode (npr. raþun za uniþena oblaþila in predmete za osebno rabo), þe
prosilec na podlagi 14. þlena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št.
101/05), uveljavlja škodo za uniþene stvari
- druge listine, s katerimi prosilec razpolaga (glede na uveljavljanje posamezne vrste
priznane škode na podlagi 8. þlena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list
RS, št. 101/05)).
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_________________________

____________________

datum vložitve zahteve

podpis prosilca

Podpisani: ___________________________________________________
ime in priimek prosilca

I Z J A V L J A M,
da pravice priznane z Zakonom o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS,
št. 101/05) nisem uveljavljal/-a iz drugih pravnih naslovov, in da nisem bil/-a
upraviþen/-a uveljavljati pravic iz drugega pravnega naslova.

V/Na ……………….. , dne …...

……………………………..
lastnoroþni podpis
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PRILOGA 2

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZAHTEVE ZA UVELJAVLJANJE
ODŠKODNINE
Vpisovanje podatkov o žrtvi
- ýe zahtevo za uveljavljanje odškodnine vloži oseba iz druge alineje 2. þlena
Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05), izpolni tudi
rubriko pod zaporedno številko II "Podatki o žrtvi".
- Oseba iz prejšnje alinee mora zahtevi za uveljavljanje odškodnine kot dokazilo
priložiti tudi dokazilo, ki izkazuje njen status do umrlega, in izpisek iz matiþnega
registra za umrlo osebo, ki je bila žrtev kaznivega dejanja.
Ministrstvo za pravosodje bo za potrebe postopka za uveljavljanje pravice do
odškodnine žrtvam kaznivih dejanj podatek iz matiþnega registra za umrlo
osebo pridobilo od upravljavca matiþnega registra, razen þe s posebno izjavo,
priloženo k zahtevi, pridobivanje teh podatkov iz uradnih evidenc izrecno
prepovedujete. V tem primeru morate izpisek iz matiþnega registra za umrlo
osebo v originalu ali overjeni fotokopiji sami priložiti k zahtevi.
- ýe zahtevo za uveljavljanje odškodnine vloži oseba iz prvega odstavka 13. þlena
Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05), mora kot
dokazilo priložiti tudi kopijo raþuna, ki izkazuje višino plaþanih stroškov pogreba.
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o vodenju
registra dobaviteljev semenskega materiala
kmetijskih rastlin

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena, drugega odstavka
6. člena, šestega odstavka 7. člena in petega odstavka 9. člena
Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list
RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo), izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o vodenju registra
dobaviteljev semenskega materiala
kmetijskih rastlin
1. člen
V Pravilniku o vodenju registra dobaviteljev semenskega
materiala kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 29/03, 71/03,
72/03 in 24/05) se v 1. členu črta besedilo »obrazec in«.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– najmanj poklicno izobrazbo kmetijske smeri ter najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri pridelavi, pripravi za trg oziroma trženju semenskega materiala zadevnih vrst kmetijskih
rastlin, ali
– najmanj poklicno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih
izkušenj pri pridelavi, pripravi za trg oziroma trženju zadevnih
vrst kmetijskih rastlin.«.
V drugem odstavku se besedilo »v prvem odstavku tega
člena« nadomesti z besedilom »v prvi in drugi alineji prejšnjega
odstavka«.
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dobavitelj vloži vlogo za vpis v register (v nadaljnjem
besedilu: vloga) pri Fitosanitarni upravi Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: Uprava). V vlogi navede naslednje
podatke:
1. o dobavitelju, in sicer:
– osebno ime, naslov in enotno matično številko občana
ali firmo, sedež, matično številko poslovnega subjekta, pravno
organizacijsko obliko,
– kontaktne podatke (telefonska številka, naslov e-pošte,
na kateri je dobavitelj dosegljiv za posredovanje morebitnih
pojasnil v zvezi z vlogo);
2. o mestu pridelave in o dejavnosti dobavitelja, ki jo
opravlja na mestu pridelave, in sicer:
– naziv in naslov mesta pridelave,
– vrsto dejavnosti dobavitelja, ki jo opravlja na tem mestu
pridelave,
– vrste oziroma skupine kmetijskih rastlin iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, ki jih prideluje, pripravlja za trg,
uvaža ali trži;
3. o odgovorni strokovni osebi dobavitelja, in sicer:
– osebno ime, naslov in enotno matično številko občana,
– kontaktne podatke (telefonska številka, naslov e-pošte,
na kateri bo odgovorna strokovna oseba dosegljiva za sodelovanje z uradnimi organi),
– o strokovni usposobljenosti odgovorne strokovne osebe: o doseženi stopnji izobrazbe (naziv in naslov izobraževalne
ustanove, program/smer izobraževanja, leto uspešno dokončanega izobraževanja, dosežena stopnja izobrazbe), o delovni
dobi in delovnih izkušnjah.
(2) Če dobavitelj dejavnosti dobavitelja opravlja na več
mestih pridelave, navede podatke iz 2. točke prejšnjega odstavka za vsako mesto pridelave posebej.
(3) Dobavitelj mora kot dokazilo o zagotovitvi odgovorne
strokovne osebe vlogi priložiti pooblastilo odgovorni strokovni
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osebi iz 3. točke prvega odstavka tega člena, iz katerega
mora biti razvidno, da se odgovorna strokovna oseba s tem
pooblastilom strinja in je pripravljena prevzeti odgovornosti, ki
iz pooblastila izhajajo.
(4) V primeru iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika
se za vsako odgovorno strokovno osebo posebej navedejo
podatki iz 3. točke prvega odstavka tega člena in priloži pooblastilo dobavitelja iz prejšnjega odstavka.
(5) Dobavitelj lahko vlogo iz prvega odstavka tega člena
vloži na obrazcu 'Vloga za vpis v SEME register', ki je dostopen
na Upravi in na spletni strani Uprave (http://www.furs.si).«.
4. člen
V drugem odstavku 9. člena se za besedo »ministrstva«
črta besedilo », pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.
5. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Registrirani dobavitelj mora sporočiti Upravi spremembe podatkov, ki se vodijo v registru, v roku 30 dni od nastale
spremembe, razen podatkov iz drugega odstavka tega člena.
(2) Spremembe podatkov v evidenci subjektov ali v registru kmetijskih gospodarstev, ki se vodijo v skladu z zakonom,
ki ureja kmetijstvo, in jih Uprava za potrebe vodenja registra
pridobiva in uporablja v skladu z zakonom, ki ureja semenski
material kmetijskih rastlin, vpiše Uprava v register po uradni
dolžnosti. Uprava obvesti dobavitelja o vpisu sprememb podatkov v register na podlagi tega odstavka.
(3) Dobavitelj mora pri Upravi vložiti vlogo za dopolnitev
vpisa v register, če:
– želi registrirani dobavitelj opravljati dodatne ali druge
dejavnosti dobavitelja, razen tistih, za katere je že vpisan v
register, ali
– namerava dejavnosti dobavitelja opravljati na novem
mestu pridelave, ali
– zagotovi novo odgovorno strokovno osebo.
(4) V vlogi za spremembo ali dopolnitev vpisa v register
mora registrirani dobavitelj navesti podatke in priložiti dokazila
iz 8. člena tega pravilnika.«.
6. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »Obrazca 1 in
Obrazca 2 iz priloge tega pravilnika« nadomesti z besedilom
»1. in 2. točke prvega odstavka 8. člena tega pravilnika«.
7. člen
Priloga se črta.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-111/2007
Ljubljana, dne 8. maja 2007
EVA 2007-2311-0042
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih
vloge za dodelitev denarnih socialnih pomoči
in vrstah dokazov

Na podlagi drugega odstavka 33.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 23/07 – popr. in 114/06 – ZUTPG) izdaja ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
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PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o obrazcih vloge
za dodelitev denarnih socialnih pomoči
in vrstah dokazov
1. člen
V Pravilniku o obrazcih vloge za dodelitev denarnih socialnih pomoči in vrstah dokazov (Uradni list RS, št. 68/01, 69/01
– popr. in 107/03) se v 2. členu črta tretji odstavek.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Upravičenec mora obrazec iz prejšnjega člena izpolniti v
celoti. Izpolniti mora vsa polja in okenca v obrazcu razen tistih,
ki jih izpolni center za socialno delo.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Upravičenec mora predložiti dokazila, ki jih od njega zahteva organ, ki vodi postopek.
Podatki, navedeni v vlogi, se dokazujejo zlasti z naslednjimi dokazili:
– o prejetih plačah in drugih prejemkih iz dela v zadnjih
treh mesecih pred vložitvijo vloge za vsak mesec posebej oziroma v drugih obdobjih,
– sklepom o prenehanju delovnega razmerja,
– izjavo o šolanju za otroke starejše od 15 let, ki vključuje
navedbo zavoda, kjer se šola in vrsto statusa,
– o izplačani preživnini v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za vsak mesec posebej,
– o aktivnem reševanju socialne problematike,
– fotokopijo prve strani hranilne knjižice ali osebnega
računa,
– drugimi dokazili (npr. obvestila banke ali hranilnice o
stanju na osebnem računu).
Organ, ki vodi postopek po uradni dolžnosti, pridobiva potrebne podatke in dokazila iz uradnih evidenc in druge podatke,
za katere ima podlago v zakonu, ki ureja socialno varstvo.«.
4. člen
Obrazca DSP in IDP, ki sta sestavni del pravilnika, se
nadomestita z obrazcema DSP in IDP, ki sta sestavni del tega
pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-5/2007-01
Ljubljana, dne 25. aprila 2007
EVA 2006-2611-0093
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
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Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
ustanove »Ustanova-Fundacija Dobrodelni
venec«

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05
– uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi
izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova-Fundacija Dobrodelni venec«, s poslovnim naslovom in sedežem na
naslovu Jarška cesta 10 B, 1000 Ljubljana, naslednjo

ODLOČBO
S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova-Fundacija Dobrodelni venec«, sestavljenim v
obliki notarskega zapisa opr. št. SV 157/07 z dne 16. 2. 2007 in
dodatka k notarskemu zapisu opr. št. SV 157/07-1 z dne 5. 4.
2007, s katerima sta ustanoviteljici:
Nina ZEILHOFER, roj. 19. 5. 1963, stanuje Ulica bratov
Komel 41, 1210 Ljubljana
in Ada ZEILHOFER KNEISEL, roj. 7. 11. 1968, stanuje
Št. Jurij 54, 1290 Grosuplje
ustanovili ustanovo z imenom: »Ustanova-Fundacija Dobrodelni venec«,
skrajšano ime fundacije je: Fundacija Dobrodelni venec
s poslovnim naslovom in sedežem: Jarška cesta 10 B, 1000
Ljubljana.
Namen ustanove je dobrodelen, splošno koristen in trajen; spodbujanje dobrodelnih aktivnosti ob pogrebih.
Prihodki fundacije se bodo razporejali za različne namene
in prejemnike:
– za organizacije, ki se ukvarjajo z oskrbo in pomočjo
ostarelim,
– za pomoč ljudem v gmotni in psihološki stiski,
– za pomoč otrokom pri zagotavljanju sredstev za izobraževanje,
– za zdravstvene organizacije,
– za kulturne, športne, razvojne, izobraževalne organizacije,
– za ostale dobrodelne in splošno koristne namene.
Ustanovitveno premoženje znaša 1.000 eurov.
Članice prve uprave so: Tatjana Cibic, Nina Zeilhofer in
Ada Zeilhofer Kneisel.
Oseba, pooblaščena za zastopanje ustanove je predsednik uprave, ki ga izmed sebe izvolijo člani uprave na svoji
prvi seji.
Št. 01704-3/2007-04

Ljubljana, dne 12. aprila 2007
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo družino in socialne zadeve
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USTAVNO SODIŠČE
Odločba o ugotovitvi, da 6. točka 20. člena,
prvi odstavek 70. člena in prvi stavek 6. točke
71. člena ZDoh-1 niso bili v neskladju z Ustavo
in da prvi stavek 6. točke 82. člena ZDoh-2 ni v
neskladju z Ustavo

Številka: U-I-260/04-28
Datum: 20. 4. 2007

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud in v
postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobude Borisa
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Pavšlarja iz Kranja, dr. Eda Pirkmajerja, Urha Bahovca, Majde
Reich Scarabelli in Franca Lazarja, vseh iz Ljubljane, ter Maksimilijana Filipiča s Ptuja in Walterja Fürsta iz Republike Avstrije,
ki ju zastopa Slavka Grabrovec-Junger, odvetnica na Ptuju, na
seji 20. aprila 2007

o d l o č i l o:
1. Točka 6 člena 20, prvi odstavek 70. člena in prvi stavek 6. točke 71. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS,
št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 80/04,
139/04, 17/05 – ur. p. b., 53/05, 70/05 – ur. p. b., 115/05, 21/06
– ur. p. b., 47/06 in 59/06 – ur. p. b.), niso bili v neskladju z
Ustavo.
2. Prvi stavek 6. točke 82. člena Zakona o dohodnini
(Uradni list RS, št. 117/06) ni v neskladju z Ustavo.
3. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti se v
delu, ki se nanašajo na drugi stavek 6. točke 71. člena Zakona
o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04
– popr., 63/04 – popr., 80/04, 139/04, 17/05 – ur. p. b., 53/05,
70/05 – ur. p. b., 115/05, 21/06 – ur. p. b., 47/06 in 59/06 – ur.
p. b.), zavržejo.
4. Pobuda Borisa Pavšlarja, dr. Eda Pirkmajerja in Urha
Bahovca za začetek postopka za oceno ustavnosti se v delu,
ki se nanaša na drugi in četrti stavek 6. točke 82. člena Zakona
o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06), zavrže.

Obrazložitev
A.
1. Pobudniki Boris Pavšlar, dr. Edo Pirkmajer in Urh
Bahovec v obširni pobudi navajajo, da so imetniki obveznic
Slovenske odškodninske družbe (v nadaljevanju: obveznice
SOD), ki so jih kot upravičenci oziroma kot dediči upravičencev
do denacionalizacije prejeli kot odškodnino za podržavljeno
premoženje po Zakonu o denacionalizaciji (Uradni list RS,
št. 27/91-I in nasl. – v nadaljevanju: ZDen). Izpodbijajo prvi odstavek 70. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04
in nasl. – v nadaljevanju: ZDoh-1), s katerim naj bi zakonodajalec davčno osnovo, od katere se plačuje dohodnina, razširil
tudi na obresti od dolžniških vrednostnih papirjev, med katere
sodijo tudi obveznice, ki po prej veljavnem Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZDoh)
niso bile obdavčene. S tem naj bi posegel v pravni položaj
denacionalizacijskih upravičencev – imetnikov obveznic SOD,
saj so ti, drugače kot po prejšnji ureditvi, po ZDoh-1 dolžni
plačati dohodnino od obresti, ki jim jih dajejo te obveznice. Po
mnenju pobudnikov obresti od obveznic SOD niso prostovoljna ”naložba kapitala”, katerega donose bi bilo treba obdavčiti
enako kot dividende ali kapitalske dobičke, ampak so zaradi
dolgotrajnosti izplačil v postopkih denacionalizacije določenih
odškodnin le oblika odškodovanja za čas čakanja na popravo
krivic. To naj bi izhajalo tudi iz obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-140/94 z dne 14. 12. 1995 (Uradni list RS,
št. 11/96 in OdlUS IV, 124). Sklicujoč se na odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-77/94 z dne 1. 12. 1994 (Uradni list RS,
št. 1/95 in OdlUS III, 134) in št. U-I- 296/95 z dne 27. 11. 1997
(Uradni list RS, št. 82/97 in OdlUS VI, 157) navajajo, da naj bi
Ustavno sodišče že sprejelo stališče, po katerem je dohodnina
po svoji naravi davek na realni dohodek oziroma davek na
povečano premoženje. Zato naj bi bila obdavčitev plačila, ki ne
pomeni realnega dohodka, v nasprotju z naravo dohodninske
obdavčitve in s tem tudi v nasprotju z načelom pravne države
iz 2. člena Ustave. Z izpodbijano ureditvijo naj bi bilo kršeno
tudi načelo enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave, saj
 Z navedeno odločbo je Ustavno sodišče presojalo ustavnost
moratorija na izplačilo glavnice, ki je bil uzakonjen z Zakonom o
Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93 in nasl.
– v nadaljevanju ZSOS).
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naj bi denacionalizacijske upravičence – imetnike obveznic
SOD obravnavala enako kot imetnike drugih dolžniških vrednostnih papirjev, čeprav naj bi bil njihov pravni položaj prav
zaradi odškodninske narave obresti od obveznic SOD povsem
drugačen od pravnega položaja imetnikov drugih dolžniških
vrednostnih papirjev. Poleg tega naj bi bili denacionalizacijski
upravičenci, ki bodo (ali so) obveznice SOD prejeli po začetku
uporabe ZDoh-1 (tj. po 1. 1. 2005), dolžni plačati dohodnino
tudi od obresti, ki so se natekle pred prejemom teh obveznic,
medtem ko naj denacionalizacijski upravičenci, ki so obveznice
SOD prejeli prej, dohodnine od obresti, ki so se natekle do 1. 1.
2005, ne bi bili dolžni plačati. Imetniki obveznic SOD, prejetih
na podlagi ZDen, naj bi bili glede obdavčitve v neenakem položaju tudi v primerjavi s prejemniki s sodno odločbo določene
odškodnine zaradi poškodovanja osebnega premoženja, ki so
po 7. točki 20. člena ZDoh-1 oproščeni plačila dohodnine tudi
od zamudnih obresti, ki se natečejo od zneska odškodnine,
čeprav naj bi tudi te imele ”odškodninsko funkcijo”. Pobudniki
zatrjujejo še, da so denacionalizacijski upravičenci, ki jim je bila
po ZDen določena odškodnina v obveznicah SOD, v neenakem
položaju tudi v primerjavi s tistimi denacionalizacijskimi upravičenci, ki jim je bilo premoženje vrnjeno v naravi in imajo za čas
od uveljavitve ZDen do vrnitve premoženja pravico zahtevati
odškodnino po drugem odstavku 72. člena ZDen. V nasprotju
s pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave pa naj bi
bila izpodbijana ureditev zato, ker naj bi obdavčitev obresti
od obveznic SOD pomenila znižanje z zakonom predpisane
obrestne mere obveznic ter s tem poseg v lastninski položaj
denacionalizacijskih upravičencev.
2. Z vlogo z dne 22. 12. 2005 so pobudniki razširili pobudo tudi na 25. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 115/05 – v nadaljevanju: ZDoh-1D), s katero sta bili v 71. členu ZDoh-1 dodani
6. in 7. točka (v nadaljevanju: prva razširitev pobude). V vlogi
navajajo in obširno analizirajo izjave in stališča, povzeta iz
magnetograma seje Odbora Državnega zbora za monetarno
politiko in finance z dne 16. 11. 2005 in iz magnetograma seje
Državnega zbora z dne 23. 11. 2005, ki so v postopku sprejemanja novele ZDoh-1 utemeljevali obdavčitev obresti iz obveznic SOD. Navajajo, da je zakonodajalec osebam, navedenim
v 6. točki 71. člena ZDoh-1, priznal oprostitev plačila dohodnine
od polovice zneska prejetih obresti od obveznic SOD, s tem pa
dejansko določil, da so te osebe dolžne plačati dohodnino od
druge polovice obresti od teh obveznic. Po mnenju pobudnikov
ta določba, skupaj z izpodbijanim prvim odstavkom 70. člena
ZDoh-1 in iz istih razlogov, posega v pravni položaj pobudnikov.
Ureditev iz 6. točke 71. člena ZDoh-1 naj bi bila ustavno sporna
tudi zato, ker glede predpisane delne oprostitve plačila dohodnine od obveznic SOD z denacionalizacijskimi upravičenci
izenačuje le dediče tistih denacionalizacijskih upravičencev,
ki umrejo pred pravnomočnostjo denacionalizacijske odločbe,
ne pa tudi dedičev tistih denacionalizacijskih upravičencev,
ki umrejo po pravnomočnosti denacionalizacijske odločbe.
Pobudniki menijo, da je pravni položaj obeh skupin dedičev
glede na cilj denacionalizacijske obveznice enak, zato naj bi
razlikovanje v načinu obdavčitve teh dedičev pomenilo kršitev
načela enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave, trajna obdavčitev obresti od podedovanih obveznic SOD pa tudi poseg
v podedovano premoženjsko pravico ter s tem kršitev pravice
do dedovanja iz 33. člena Ustave.
3. Pobudniki so z vlogo z dne 21. 11. 2006 pobudo razširili tudi na 6. točko 82. člena Zakona o dohodnini (Uradni
list RS, št. 117/06 – v nadaljevanju: ZDoh-2), ki v prvih dveh
stavkih povzema ureditev iz 6. točke 71. člena ZDoh-1, v tretjem in četrtem stavku pa to ureditev dopolnjuje. Ker prvi
odstavek 156. člena ZDoh-2 določa, da z dnem uveljavitve
ZDoh-2 (17. 11. 2006) preneha veljati ZDoh-1, uporablja pa se
še do 31. 12. 2006, ter za odmero dohodnine za leto 2006, se
prvi pobudniki tako glede utemeljitve očitkov o kršitvi ustavnih
določb kot tudi glede pravnega interesa za izpodbijanje določb
ZDoh-1 ter, kolikor povzema ureditev iz 6. točke 71. člena
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ZDoh-1, tudi za izpodbijanje 6. točke 82. člena ZDoh-2 sklicujejo na navedbe iz pobude in njene prve razširitve. Ureditvi
iz četrtega stavka 6. točke 82. člena ZDoh-2, ki za vodenje
evidence zalog obveznic iz tretjega stavka iste točke tega člena
določa metodo zaporednih cen (FIFO), očitajo neskladje z 2.
in s 14. členom Ustave. Navajajo, da ta metoda določa vrstni
red gibanja zalog obveznic SOD, po njej pa naj bi se štelo, da
je imetnik obveznic SOD najprej odsvojil tiste obveznice, ki
jih je najprej prejel. To naj bi v slabši položaj postavljalo tiste
denacionalizacijske upravičence, ki so po prejemu obveznic
SOD, katerih obresti so delno oproščene plačila davka, prejeli
tudi obveznice SOD, katerih obresti niso davka proste, in nato
del teh obveznic odsvojili. Izpodbijani ureditvi očitajo, da je
zaradi svojega retroaktivnega učinka v nasprotju z načelom
pravne države iz 2. člena Ustave, v nasprotju pa naj bi bila tudi
z načelom enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave, ker naj
bi ustvarjala razlikovanje med davčnimi zavezanci na podlagi
arbitrarnega kriterija razločevanja med tistimi obveznicami, katerih obresti so delno proste davka, in tistimi, katerih obresti so
v celoti obdavčljive.
4. Ureditev iz 6. točke 71. člena ZDoh-1 s pobudo za
oceno ustavnosti z dne 27. 1. 2006 izpodbija tudi Majda Reich Scarabelli (v nadaljevanju: pobudnica). Vsebina navedb
v njeni pobudi je tako glede zatrjevanih kršitev kot tudi glede
utemeljitve, vsebinsko enaka navedbam (prepis pobude) prvih
pobudnikov v delu, v katerem ti izpodbijajo ureditev iz prvega
odstavka 70. člena ZDoh-1.
5. Pobudo za oceno ustavnosti 6. točke 71. člena ZDoh-1
je 6. 2. 2006 vložil tudi Franc Lazar (v nadaljevanju: tretji pobudnik). Meni, da je ta določba v nasprotju z 2. in s 155. členom
Ustave, ker za nazaj (za leto 2005) določa obdavčitev obresti
od obveznic SOD, ki pred uveljavitvijo izpodbijane ureditve
niso bile obdavčene. Ker naj bi odškodnina, ki pripada upravičencem na podlagi ZDen, obsegala tudi obresti od obveznic
SOD, izpodbijana ureditev po mnenju pobudnika posega v
že pridobljeno pravico denacionalizacijskih upravičencev do
odškodnine. Tako izpodbija tudi ureditev iz 6. točke 20. člena
ZDoh-1, ker ta ne določa, da se oprostitev plačila dohodnine
od vrnitve premoženja in odškodnine nanaša tudi na obresti od
obveznic SOD, prejetih na podlagi ZDen.
6. Ureditev iz 6. točke 71. člena ZDoh-1 v pobudi z dne
17. 2. 2006 izpodbijata tudi Maksimiljan Filipič in Walter Fürst
(v nadaljevanju: četrta pobudnika). Izpodbijani ureditvi očitata
neskladje z 2. in s 14. členom Ustave, pobudo pa utemeljujeta
z vsebinsko enakimi razlogi, kot jih v svojih pobudah navajajo
tudi drugi pobudniki.
7. Državni zbor na pobudo in obe razširitvi pobude prvih
pobudnikov ter na pobudo tretjega pobudnika ni odgovoril. Ker
je pobuda pobudnice enake vsebine kot pobuda prvih pobudnikov, četrti pobudniki pa pobudo utemeljujejo z vsebinsko
podobnimi navedbami kot prvi pobudniki, Ustavno sodišče teh
pobud Državnemu zboru ni pošiljalo v odgovor, ker je že imel
možnost odgovoriti na vse zatrjevane neskladnosti izpodbijanih
določb.
8. Vlada je stališča v zvezi s pobudo in obema razširitvama pobude prvih pobudnikov ter v zvezi s pobudo tretjega
pobudnika pojasnila v mnenjih z dne 6. 4. 2006, z dne 18. 1.
2007 in z dne 1. 2. 2007. Vlada (v mnenju z dne 6. 4. 2006)
v celoti zavrača očitke pobudnikov, da so bile z izpodbijano
ureditvijo prvega odstavka 70. člena ter 6. točke 71. člena
ZDoh-1 kršene določbe 2., 14. in 33. člena Ustave. Navaja, da
je bilo izhodišče zakonodajalca pri pripravi ZDoh-1, da se vsa
davčna ureditev obdavčevanja različnih dohodkov, ki je bila do
tedaj obravnavana v več različnih zakonih, ter ureditev dotlej
neobdavčenih dohodkov (torej tudi obresti) uzakoni v ZDoh-1.
Predlog ZDoh-1D, ki je bil poslan v obravnavo Državnemu
zboru, naj bi sicer predvideval popolno oprostitev obdavčitve
obresti od obveznic SOD, vendar je bila v zakonodajnem
postopku sprejeta rešitev, ki je za te obresti znižala davčno
osnovo (25. člen ZDoh-1D oziroma 6. točka 71. člena ZDoh-1),
pri čemer je bila sprejeta ureditev uveljavljena že za leto 2005.
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Davčna ugodnost naj bi se po izpodbijani določbi ne priznala
le tistim zavezancem, ki so obveznice prejeli kot del zapuščine
osebe, ki ji je bila po ZDen določena odškodnina v obveznicah.
Tako prejete obveznice naj bi namreč štele za podedovano premoženje, obresti iz na tak način pridobljenih obveznic pa se po
ZDoh-1 obdavčujejo enako kot obresti od obveznic, pridobljenih
npr. z nakupom na trgu. Temeljno izhodišče obdavčevanja
dohodkov fizičnih oseb z dohodnino naj bi bilo, da je v obdavčitev načeloma zajet vsak dohodek fizične osebe, s čimer naj
bi dosegli čim bolj enako in transparentno davčno obravnavo
dohodkov ter enakomernejšo razporeditev davčnih bremen
med davčnimi zavezanci. Odstopanja od tega izhodišča naj bi
bila določena le v primerih, ko so zaradi zasledovanja javnega
interesa podani utemeljeni razlogi za posebno davčno obravnavo. Po mnenju Vlade so denacionalizacijski upravičenci glede
obdavčenja dohodka, doseženega na podlagi vrnjenega premoženja ali prejete odškodnine po ZDoh-1, v enakem položaju,
način določanja davčne osnove od posameznega dohodka pa
naj bi bil odvisen od vrste doseženega dohodka. Izpodbijana
ureditev naj tudi ne bi spreminjala vsebine oziroma obsega
pravic denacionalizacijskih upravičencev, saj naj ZDoh-1 v
sam način določanja vrednosti podržavljenega premoženja in
v višino odškodnine, ki jo upravičenci po ZDen prejmejo v obliki
obveznic, ne bi posegal, prav tako pa naj tudi ne bi posegal v
samo pravico do obresti od obveznic SOD. Vlada je (v mnenju
z dne 18. 1. 2007) tudi pojasnila, da naj bi po metodi FIFO, ki
jo za vodenje evidence zalog obveznic SOD predpisuje četrti
stavek 6. točke 82. člena ZDoh-2 (določena je tudi v prvem
odstavku 103. člena ZDoh-2) v primeru delne odsvojitve istovrstnega kapitala šteli, da je bil odsvojen tisti del skupne
zaloge, ki je bil najprej pridobljen. Ker so le določene obveznice
SOD upravičene do davčne ugodnosti, naj bi bila identifikacija
prodanih obveznic na ta način izrednega pomena za namene
obdavčevanja. Glede izpodbijane določbe 6. točke 20. člena
ZDoh-1 pa Vlada (v mnenju z dne 1. 2. 2007) navaja, da je
novi ZDoh-2 vsebino te določbe natančneje opredelil v 4. točki
27. člena in v 28. členu. Ker naj bi bile obveznice SOD oblika
odškodnine, ki se plačuje upravičencem po ZDen, obresti, ki se
plačujejo na podlagi teh obveznic pa naj bi pomenile donos na
obveznice, Vlada meni, da obdavčitev obresti od teh obveznic
ni v neskladju z Ustavo.
9. Vsebinsko enako kot Vlada navaja tudi Ministrstvo za
finance v mnenjih z dne 4. 4. 2006 in z dne 19. 12. 2006.
B. – I.
10. Ustavno sodišče je pobudo Borisa Pavšlarja, dr. Eda
Pirkmajerja in Urha Bahovca (z obema razširitvama) ter pobude Majde Reich Scarabelli, Franca Lazarja ter Maksimiljana
Filipiča in Walterja Fürsta združilo zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.
11. Pobudniki so pobude za oceno ustavnosti 6. točke
20. člena, prvega odstavka 70. člena in 6. točke 71. člena
ZDoh-1 vložili še v času veljavnosti ZDoh-1. Z uveljavitvijo
ZDoh-2, ki je pričel veljati 17. 11. 2006, je ZDoh-1 prenehal
veljati, uporabljal pa se je še do 31. 12. 2006 ter za odmero dohodnine za leto 2006 (prvi odstavek 156. člena ZDoh-2). V primerih, ko med postopkom pred Ustavnim sodiščem izpodbijani
zakon preneha veljati, morajo biti za njegovo presojo izpolnjeni
pogoji iz 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Na podlagi te določbe
lahko Ustavno sodišče ugotovi, da takšen zakon ni bil v skladu
z Ustavo, če niso bile odpravljene posledice njegove neustavnosti. Pobudniki zatrjujejo, da je zakonodajalec z izpodbijanimi
določbami ZDoh-1 posegel v njihov pravni položaj, saj so kot
imetniki obveznic SOD po ZDoh-1, drugače od ureditve po prej
 Prvi odstavek 103. člena ZDoh-2 zavezancu nalaga po
tej metodi voditi evidenco zalog istovrstnega kapitala iz 2. in 3.
točke 93. člena ZDoh-2 (tj. evidenco zalog vrednostnih papirjev
in deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah
organiziranja ter investicijskih kuponov).
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veljavnem ZDoh, dolžni plačati dohodnino od obresti, ki jim jih
dajejo te obveznice. Ker je iz listin, ki jih je Ustavnemu sodišču
predložil pobudnik Boris Pavšlar, razvidno, da postopek za
odmero dohodnine za leto 2005 zanj ni pravnomočno končan,
se Ustavno sodišče ni spuščalo v vprašanje, ali imajo postopke
za odmero dohodnine za leto 2005 odprte tudi drugi pobudniki.
Glede na navedeno in ker postopki za odmero dohodnine za
leto 2006 še niso končani, pobudniki za vložitev pobude za oceno ustavnosti 6. točke 20. člena, prvega odstavka 70. člena in
prvega stavka 6. točke 71. člena ZDoh-1 izkazujejo pravovarstveno potrebo po 47. členu ZUstS. Ker bi morebitna ugoditev
pobudi lahko pomenila izboljšanje njihovega pravnega položaja, prvi pobudniki izkazujejo tudi pravni interes za izpodbijanje
prvega stavka 6. točke 82. člena ZDoh-2.
12. Iz navedb v pobudi je razvidno, da prvi pobudniki izpodbijajo le tisti del 25. člena ZDoh-1D, s katerim je bil 71. člen
ZDoh-1 dopolnjen s 6. točko. Zato je Ustavno sodišče opravilo
presojo le v tem delu.
13. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti
6. točke 20. člena, prvega odstavka 70. člena in prvega stavka
6. točke 71. člena ZDoh-1 ter prvega stavka 6. točke 82. člena ZDoh-2 je Ustavno sodišče sprejelo. Ker so bili izpolnjeni
pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS, je nadaljevalo z
odločanjem o stvari sami.
B. – II.
14. Prvi pobudniki izpodbijajo prvi odstavek 70. člena
ZDoh-1, ki je določal: ”Obresti po tem poglavju zakona so
obresti od posojil, obresti od dolžniških vrednostnih papirjev,
obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah ter
drugih podobnih finančnih terjatev do dolžnikov, dohodek iz
oddajanja v finančni najem in dohodek iz življenjskega zavarovanja.” Pobudniki izpodbijajo tudi ureditev iz prvega stavka
6. točke 71. člena ZDoh-1, ki je sedaj v celoti povzeta v prvem
stavku izpodbijane 6. točke 82. člena ZDoh-2, ki določa, da se
dohodnine ne plačuje od: ”50% zneska obresti na obveznice,
ki jih je upravičenec prejel kot odškodnino v skladu z zakonom,
ki ureja denacionalizacijo.” Tretji pobudnik izpodbija še ureditev
iz 6. točke 20. člena ZDoh-1, ki je določala, da se dohodnine
ne plača od vrnitve premoženja in odškodnine, prejete v skladu
z zakonom, ki ureja denacionalizacijo, in z zakonom, ki ureja
izvrševanje kazenskih sankcij.
15. Pobudniki torej izpodbijajo obdavčitev obresti od dolžniških vrednostnih papirjev, med katere sodijo tudi obveznice,
ki so jih upravičenci prejeli kot odškodnino v skladu z ZDen,
oziroma ureditev, po kateri je plačila dohodnine oproščeno le
50% zneska obresti od teh obveznic.
16. ZDoh-1 je prvem odstavku 15. člena opredelil predmet obdavčitve, in sicer je določil, da so z dohodnino obdavčeni
dohodki fizične osebe, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi
v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu, s tem, da je v
drugem odstavku istega člena kot dohodke opredelil vse dohodke in dobičke, ne glede na vrsto, če z zakonom ni drugače
določeno (navedena ureditev je povzeta tudi v prvem in drugem
odstavku 15. člena ZDoh-2). Medtem ko je ZDoh-1 določil
obresti kot obdavčljiv dohodek iz premoženja (prvi odstavek
64. člena ZDoh-1), jih ZDoh-2 določa kot obdavčljiv dohodek
iz kapitala (prvi odstavek 80. člena ZDoh-2). Med obdavčljive
obresti pa tako po prvem odstavku 70. člena ZDoh-1 kot tudi
po prvem odstavku 81. člena ZDoh-2 sodijo tudi obresti od
dolžniških vrednostnih papirjev, in sicer ne glede na to, za kakšen namen so ti izdani. Po Zakonu o trgu vrednostnih papirjev
(Uradni list RS, št. 56/99 in nasl. – v nadaljevanju: ZTVP-1) so
dolžniški vrednostni papirji tudi obveznice.
17. Glede na trditve pobudnikov, da obdavčitev obresti od
obveznic SOD, ki so jih prejeli kot odškodnino za podržavljeno
 Tretji odstavek 3. člena ZTVP-1 določa: ”Dolžniški vrednostni papirji po tem zakonu so obveznice in drugi serijski vrednostni
papirji, ki dajejo imetniku pravico do izplačila glavnice in morebitnih
obresti oziroma drugih donosov.”
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premoženje na podlagi ZDen, pomeni znižanje z zakonom
predpisane obrestne mere teh obveznic ter s tem poseg v
njihov lastninski položaj, ki ga imajo kot denacionalizacijski
upravičenci (oziroma njihovi pravni nasledniki), je bilo v obravnavani zadevi treba najprej odgovoriti na vprašanje, kakšni
sta narava oziroma vsebina obresti od obveznic SOD. Gre za
vprašanje, ali so obresti od obveznic SOD del odškodnine za
podržavljeno premoženje, ki po ZDen pripada upravičencem do
denacionalizacije, kot to zatrjujejo pobudniki oziroma ali obresti
od teh obveznic pomenijo dohodek iz premoženja.
18. Ustavno sodišče je ob presoji skladnosti posameznih
določb ZDen z Ustavo že sprejelo stališče, da se kot poseg v
pravico do denacionalizacije šteje vsaka sprememba ureditve,
s katero se položaj denacionalizacijskih upravičencev oziroma
položaj njihovih pravnih naslednikov poslabša v primerjavi z
ureditvijo ob uveljavitvi ZDen. Ker so upravičenja, varovana
po 33. členu Ustave, upravičenci do denacionalizacije pridobili
z vložitvijo formalno pravilne vloge, 33. člen Ustave njihov
lastninski položaj s tega vidika varuje le glede premoženja, za
katero je bila vložena zahteva za denacionalizacijo, oziroma
premoženja, ki se v postopku denacionalizacije vrača (ali je
bilo že vrnjeno) upravičencem. V tem smislu so lahko ustavno
varovana torej le upravičenja, ki neposredno izvirajo iz denacionalizacije.
19. Odškodnina kot oblika denacionalizacije ni bila nikoli
obdavčena. Že ZDen je namreč v prvem odstavku 7. člena
določil, da pridobitev nepremičnin, drugega premoženja oziroma odškodnine po tem zakonu ne zapade plačilu davkov. Z
začetkom uporabe ZDoh-1 je ta določba sicer prenehala veljati
(3. točka drugega odstavka 151. člena ZDoh-1), vendar je njeno vsebino zakonodajalec povzel v 6. točki 20. člena ZDoh-1
(ki jo izrecno izpodbija tretji pobudnik). Ta je namreč določala
oprostitev plačila dohodnine od vrnitve premoženja in odškodnine, prejete v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo,
z ZDoh-1D pa je zakonodajalec oprostitev plačila dohodnine
razširil tudi na premoženje in odškodnine, vrnjene v skladu
z zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij. Podobno
ureditev ima tudi ZDoh-2.
20. O vprašanju narave obresti od obveznic SOD sta
bili v postopku sprejemanja sprememb in dopolnitev ZDoh-1
(z ZDoh-1D) zastopani tako stališče, da so obresti od teh obveznic del odškodnine, določene na podlagi ZDen, kot tudi
stališče, da gre pri obrestih od teh obveznic zgolj za donos
v smislu dohodka, ki ga prinašajo te obveznice kot dolžniški
vrednostni papirji. Zakonodajalec je v ZDoh-1D sprejel kompromisno rešitev, in sicer je določil delno (50%) oprostitev
obdavčitve obresti od obveznic SOD. To rešitev je uzakonil v
6. točki 71. člena ZDoh-1, enako ureditev pa je povzel tudi v 6.
točki 82. člena ZDoh-2.
21. Obveznice SOD je kot obliko plačila odškodnine za
podržavljeno premoženje določil ZDen. Po prvem odstavku
42. člena ZDen je namreč upravičenec, ki mu premoženja ni
mogoče vrniti v naravi, upravičen do odškodnine z vzpostavitvijo lastninskega deleža na pravni osebi, v delnicah v lasti
 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-107/96 z dne 5. 12.
1996 (Uradni list RS, št. 1/97 in OdlUS V, 174).
 ZDoh-2 v 4. točki 27. člena določa, da se dohodnine ne plača od odškodnine, prejete v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo in zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij, v obliki
nadomestnega premoženja, vrednostnih papirjev ali v denarju, če
vrnitev v naravi ni mogoča. V 28. členu ZDoh-2 je določeno, da se
dohodnine ne plača od vrnitve premoženja v skladu z zakonom, ki
ureja denacionalizacijo in zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih
sankcij.
 Glej Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko
št. 435-01/90-0004/0252 z dne 21. 11. 2005 k predlogu ZDoh-1D,
Mnenje Vlade št. 00712-41/2005/41 z dne 7. 12. 2005 o zahtevi
Državnega sveta za ponovno odločanje o ZDoh-1D in Mnenje
Odbora za finance in monetarno politiko št. 435-01/90-4/252 z dne
7. 12. 2005 o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje o
ZDoh-1D.
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Republike Slovenije ali v za ta namen izdanih obveznicah. V
45. členu ZDen je določeno, da se za plačevanje odškodnine
izdajo obveznice, ki so nominirane v nemških markah in izplačljive v enakih polletnih obrokih v 20 letih, določena pa je tudi
šestodstotna obrestna mera.
22. Na podlagi 49. člena ZDen je bil sprejet ZSOS, ki je
v 7.b členu (novela iz leta 1994) določil, da se mora glavnica
izdanih obveznic začeti izplačevati najkasneje do 1. 1. 2005 in
da se obresti od izdanih obveznic pričnejo izplačevati 31. 12.
1996. ZSOS je z določitvijo datumov za izplačilo glavnice in
obresti iz obveznic posredno določil tudi pričetek obrestovanja
obveznic.
23. Ustavnost ureditve 7.b člena ZSOS, ki je prvič jasno določil čas začetka izplačevanja glavnice in obresti od
obveznic SOD, izdanih za plačilo odškodnine po ZDen, je
Ustavno sodišče presojalo v odločbi št. U-I-140/94, na katero
se v pobudi sklicujejo prvi pobudniki. Vendar iz te odločbe,
katere predmet je bilo med drugim tudi vprašanje ustavnosti
odloženega začetka izplačevanja glavnice in obresti od izdanih obveznic SOD, ne izhaja, da bi Ustavno sodišče obresti
od obveznic SOD vrednotilo ”kot odškodovanje, ki naj izravna
poseg v ustavno varovano pravico upnika”, kot navajajo prvi
pobudniki. Ne glede na to pa iz vsebine določb ZDen izhaja,
da se odškodnina, ki po ZDen pripada upravičencu, v postopku
denacionalizacije določi v višini ugotovljene vrednosti podržavljenega premoženja, ki se skladno s 44. členom ZDen določi
po stanju premoženja v času podržavljenja in ob upoštevanju:
njegove sedanje vrednosti. Vrednost odškodnine je torej po
ZDen enaka vrednosti podržavljenega premoženja. ZDen sicer ne določa, da bi bile obresti od katerekoli od predpisanih
oblik odškodnine del te odškodnine, iz zakonodajnega gradiva
ZDen pa tudi ni razvidno, da bi predlagatelj zakona obrestim
od obveznic SOD dal poseben pomen. Da pa zakonodajalec
obresti od obveznic SOD ni obravnaval kot del odškodnine,
smiselno izhaja iz določbe prvega odstavka 47. člena ZDen. Ta
določa, da lahko upravičenci, ki jim je bila z odločbo o denacionalizaciji določena odškodnina v obliki obveznic, te uporabijo
za nakup delnic skladov Republike Slovenije oziroma delnic s
katerimi ti skladi razpolagajo in za nakup nepremičnin in kapitala v postopku privatizacije ter tudi iz določbe drugega odstavka
43. člena ZDen, ki predvideva možnost povrnitve vrednosti
podržavljenega premoženja tudi v obliki delnic v lasti Republike
Slovenije. Če bi zakonodajalec obresti od obveznic SOD štel
kot del odškodnine, ki po ZDen pripada upravičencem do denacionalizacije, možnosti uporabe obveznic SOD za nakup drugih
vrednostnih papirjev ne bi določil na tak način. Ob takšni razlagi
zakonodajalčevega namena bi namreč upravičenci z uporabo
obveznic SOD za nakup drugih vrednostnih papirjev oziroma
z njihovo zamenjavo za delnice v lasti Republike Slovenije
izgubili pravico do obresti od teh obveznic, s tem pa, glede na
stališče, ki ga zagovarjajo pobudniki, tudi pravico do dela odškodnine. Po sistematični razlagi besedila ZDen torej obrestim
iz obveznic SOD ni mogoče pripisati, da so del odškodnine, ki
upravičencem do denacionalizacije pripada po ZDen.
24. Ker obresti od obveznic, ki so izdane za plačilo
odškodnine za podržavljeno premoženje, niso oblika odško Obveznice so bile prvotno izdane v apoenih po 100 DEM. V
skladu s priporočilom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Banke
Slovenije, Klirinško depotne družbe in Ljubljanske borze, je bil s 1.
1. 2001 amortizacijski načrt obveznice SOD (v DEM), preračunan
v euro.
 Vlada je na podlagi 7.c člena ZSOS izdala Uredbo o izdaji
obveznic in izvrševanju odločb, ki se glasijo na odškodnino, za
katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad (Uradni list RS,
št. 61/96), ki v prvem odstavku 7. člena določa, da se glavnica
začne obrestovati 1. 7. 1996, izplačevati pa 1. 12. 2004. V drugem
odstavku 8. člena Uredbe je določeno, da prvi obrok zapade 15. 1.
1997, nadaljnji polletni obroki pa vsakega 1. 6. oziroma 1. 12. v
posameznem letu, v tretjem odstavku 8. člena pa Uredba določa,
da zadnji obrok zapade 1. 6. 2016.
 ESA 299 (Poročevalec DZ, št. 7/91 in št. 21/91).

Stran

6312 /

Št.

45 / 25. 5. 2007

dnine, pobudniki neskladja izpodbijane ureditve s 33. členom
Ustave ne morejo utemeljiti na tej podlagi. V nadaljevanju
pa je glede na navedbe pobudnikov treba presoditi še, ali je
izpodbijana ureditev v neskladju s 33. členom Ustave zato,
ker je obresti od obveznic SOD obdavčila kot dohodek, ki
ga upravičencu do denacionalizacije prinaša obveznica kot
vrednostni papir.
25. Kolikor pobudniki očitke o neskladju izpodbijane ureditve s 33. členom Ustave utemeljujejo s tem, da obresti iz
obveznic SOD do uveljavitve izpodbijane ureditve niso bile
obdavčene, je treba najprej upoštevati, da obdavčitev tega
dela dohodka sama po sebi še ne pomeni posega v lastninski
položaj denacionalizacijskih upravičencev – imetnikov obveznic
SOD. Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da so sestavni
del vsebine lastninske pravice že po Ustavi tudi določena premoženjska bremena (npr. davki).10 Ker so obresti od dolžniških
vrednostnih papirjev dohodek (iz premoženja oziroma iz kapitala), torej ni sporno, da so lahko obdavčene. Zato obdavčitve
teh obresti same po sebi še ni mogoče šteti za poseg v ustavno
varovano pravico do lastnine. Za tak poseg bi lahko šlo le,
če bi izpodbijana ureditev prekomerno (očitno nesorazmerno)
posegla v lastnino. Vendar v obravnavanem primeru pobudniki
prekomernega posega v njihovo lastnino ne izkažejo, zlasti še,
ker je zakonodajalec z izpodbijanima ureditvama iz 6. točke
71. člena ZDoh-1 in 6. točke 82. člena ZDoh-2 z dohodnino
obremenil le del (tj. polovico) dohodkov iz naslova obresti od
obveznic SOD. Vprašanje delnega obdavčenja obresti od obveznic SOD pa je stvar primernosti ureditve in samo po sebi ne
more biti predmet ustavnosodne presoje.
26. Pobudniki izpodbijani ureditvi očitajo tudi retroaktivni
učinek. Ustava izrecno varuje pridobljene pravice le zoper zakonske posege z učinkom za nazaj (drugi odstavek 155. člena
Ustave), varstvo pridobljenih pravic zoper zakonske posege
za čas po uveljavitvi zakona (t. i. neprava retroaktivnost) pa je
zagotovljeno v okviru načela zaupanja v pravo, ki je kot element
pravne varnosti eno od načel pravne države iz 2. člena Ustave.
To načelo zagotavlja, da zakonodajalec položaja posameznika
ne bo poslabšal arbitrarno, torej brez stvarnega razloga, utemeljenega v prevladujočem javnem interesu.
27. Pobudniki zmotno menijo, da izpodbijana ureditev določa davčno obveznost za nazaj. Obdavčitev obresti od dolžniških vrednostnih papirjev je bila določena za čas od 1. 1. 2005,
torej za čas po začetku uporabe ZDoh-1, ki je sicer začel veljati
že 21. 5. 2004. ZDoh-1 je namreč v prvem odstavku 140. člena
določil, da se ne glede na določbe 70. člena tega zakona obresti (razen obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam),
obračunane do dneva uporabe tega zakona, ne obdavčujejo.
Zato tudi z ZDoh-1D določena delna oprostitev obdavčitve
obresti od obveznic SOD iz 6. točke 71. člena ZDoh-1 velja od
1. 1. 2005. Ker po prej veljavnem ZDoh niso bile obdavčene,
se obresti, ki so obračunane do začetka uporabe ZDoh-1 (tj.
do 1. 1. 2005), ne obdavčijo, četudi so bile (oziroma bodo)
izplačane po 1. 1. 2005. V obravnavanem primeru torej izpodbijani ureditvi retroaktivnega učinka v smislu prvega odstavka
155. člena Ustave ni mogoče očitati.
28. Ustavno sodišče je izpodbijano davčno ureditev presojalo tudi z vidika t. i. neprave retroaktivnosti. Z dohodnino,
ki je po svoji naravi davek na dohodek, ter z drugimi davki
država pridobiva finančna sredstva, ki ji omogočajo, da sploh
lahko opravlja svoje naloge. Ker so davki sredstvo ekonomske,
socialne, demografske in drugih sorodnih politik, je spremenljivosti sistemske ureditve na davčnem področju vedno moč
pričakovati. Z davki se namreč zasledujejo temeljni cilji družbenoekonomskega in gospodarskega sistema, ki so v zadovoljevanju družbenih potreb v javnem interesu. Ob tem pa zlasti
pri sistemskih spremembah ureditve na določenem področju
tudi ni mogoče spregledati splošne težnje po čim celovitejši in
popolnejši uveljavitvi sistema že na začetku njegove uporabe.
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-91/98 z dne 16. 7. 1999
(Uradni list RS, št. 40/99 in 61/99 in OdlUS VIII,196).
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S tem se doseže enotnost sistema, ki se uporablja, ter zmanjšuje razdrobljenost in posledično nepreglednost določenega
področja urejanja.
29. V obravnavanem primeru naj bi zakonodajalec z obdavčitvijo dohodkov, ki prej niso bili obdavčeni, sledil temeljnemu izhodišču, da bi v obdavčitev zajel vsak dohodek fizičnih
oseb, s čimer naj bi dosegli čim bolj enako davčno obravnavo
dohodkov ter enakomernejšo razporeditev davčnih bremen
med davčnimi zavezanci. Namen naj bi bil tudi v večji meri
določiti obremenitev posameznikov glede na višino dohodka in
osebne razmere z upoštevanjem socialne komponente, pri tem
pa slediti globalni razbremenitvi zavezancev ter v obdavčitev
zajeti vsak dohodek ne glede na vir dohodka. Izhodišče naj bi
bilo tudi, da se vsa davčna ureditev obdavčevanja različnih dohodkov, ki je bila do tedaj obravnavana v več različnih zakonih,
ter ureditev dotlej neobdavčenih dohodkov (torej tudi obresti)
uzakoni v ZDoh-1.11 Iz pojasnil Vlade in iz zakonodajnega gradiva12 med drugim izhaja tudi, da je s širšim obdavčevanjem
obresti predlagatelj ZDoh-1 zasledoval predvsem cilj, zagotoviti
večjo davčno nevtralnost pri obdavčenju dohodka iz različnih
vrst naložb, kar naj bi izhajalo tudi iz priporočil mednarodnih
organizacij (OECD, IMF) ter iz predpisov Evropske unije in
mednarodne prakse. Po presoji Ustavnega sodišča je zakonodajalec nedvomno imel v prevladujočem javnem interesu
utemeljen stvaren razlog za uzakonitev izpodbijane ureditve.
Zato je izpodbijani poseg v načelo varstva zaupanja v pravo,
kot enega od načel pravne države iz 2. člena Ustave, ustavno
dopusten.
30. Upoštevaje navedeno 6. točka 20. člena, prvi odstavek 70. člena in prvi stavek 6. točke 71. člena ZDoh-1, kolikor
ni določal popolne oprostitve plačila dohodnine od obresti iz
obveznic SOD, niso bili v neskladju s 33., z 2. in s 155. členom
Ustave. Prav tako (in iz istih razlogov) tudi ni v neskladju z
navedenimi ustavnimi določbami prvi stavek 6. točke 82. člena
ZDoh-2 (1. in 2. točka izreka).
31. Tudi ni mogoče pritrditi očitkom pobudnikov, da je zakonodajalec z enakim obravnavanjem imetnikov obveznic SOD
in imetnikov drugih dolžniških vrednostnih papirjev z izpodbijanimi ureditvami kršil drugi odstavek 14. člena Ustave.
32. Načelo enakosti pred zakonom, ki ga zagotavlja drugi
odstavek 14. člena Ustave, v prvi vrsti zakonodajalca zavezuje,
da enaka oziroma podobna razmerja ureja (obravnava) enako.
Zavezuje pa ga tudi k takšni normativni različnosti, ki ustreza
različnosti dejanskih stanj, ki jih ureja. Ustavno sodišče pri oceni skladnosti zakonodajne rešitve z ustavnim načelom enakosti
pred zakonom presoja, ali je zakonodajalčevo enako oziroma
različno obravnavanje pravnih razmerij tudi objektivno utemeljeno, torej, ali ni njegovo ravnanje morda arbitrarno.
33. V obravnavanem primeru je bistveno, da je izpodbijana ureditev iz prvega odstavka 70. člena ZDoh-1 enako
obravnavala vse davčne zavezance, ki so imetniki dolžniških
vrednostnih papirjev. Enako jih je obravnavala tudi ureditev iz
prvega stavka 6. točke 71. člena ZDoh-1 in jih obravnava tudi
prvi stavek 6. točke 82. člena ZDoh-2. Ker je funkcija obresti
od obveznic SOD enaka funkciji obresti od drugih dolžniških
vrednostnih papirjev (imetniku prinašajo dohodek, ki pa je na
splošno lahko obdavčljiv), se tudi pravni položaj imetnikov
obveznic SOD glede njihove obdavčitve v ničemer ne razlikuje
od pravnega položaja imetnikov drugih dolžniških vrednostnih
papirjev. Zakonodajalec torej ni imel razloga, da bi za imetnike obveznic SOD določil drugačno davčno obravnavo, zato
po oceni Ustavnega sodišča tudi ni ravnal arbitrarno, ko je z
dohodnino obremenil obresti od vseh dolžniških vrednostnih
papirjev.
34. Očitek o neskladju izpodbijanih ureditev z drugim odstavkom 14. člena Ustave pobudniki utemeljujejo tudi s tem, da
naj bi bili imetniki obveznic SOD, ki so te prejeli kot odškodnino
11 Zakonodajno gradivo EPA 1088 – III (Poročevalec DZ,
št. 2/04, stran 6 in 7).
12 EPA 1088 – III (Poročevalec DZ, št. 2/04, stran 15).
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po ZDen, glede obdavčitve obresti iz teh obveznic v slabšem
položaju v primerjavi s prejemniki zamudnih obresti od odškodnine, določene s sodno odločbo, za katere je 7. točka 20. člena ZDoh-1 določala, da so oproščene plačila dohodnine.13
Pobudniki zmotno menijo, da so te zamudne obresti po vsebini
primerljive z obrestmi od obveznic SOD. Po svoji vsebini so
namreč obresti od obveznic SOD, kot je bilo pojasnjeno že
zgoraj, dohodek (donos) iz kapitala, zamudne obresti pa so v
obligacijskopravnem smislu po svoji vsebini nadomestilo zaradi
neupravičene uporabe tujega denarja, ki se upniku priznavajo
zaradi dolžnikove zamude pri plačilu denarne obveznosti.14 Z
vidika davčne obravnave torej obeh vrst obresti medsebojno
ni mogoče enačiti.
35. Pobudniki zatrjujejo tudi, da so denacionalizacijski
upravičenci – imetniki obveznic SOD v neenakem položaju v
primerjavi s tistimi denacionalizacijskimi upravičenci, ki jim je
bilo premoženje vrnjeno v naravi, in imajo za čas od uveljavitve ZDen do vrnitve premoženja pravico zahtevati odškodnino
po drugem odstavku 72. člena ZDen. Odškodnina, ki jo lahko
upravičenci do denacionalizacije zahtevajo na podlagi navedene določbe ZDen, ima že po samem zakonskem besedilu naravo odškodovanja za čas nemožnosti uporabe premoženja.15
Ker so obresti od obveznic SOD (kot že rečeno) dohodek iz
premoženja in ne odškodnina, obeh vrst prejemkov ni mogoče
enačiti ter zato tudi z vidika obdavčitve medsebojno ne moreta
biti primerljivi.
36. Glede na navedeno Ustavno sodišče ocenjuje, da
izpodbijani prvi odstavek 70. člena ZDoh-1, kolikor oprostitve
plačila dohodnine od celotnega zneska obresti od obveznic
SOD ni določil, pa tudi prvi stavek 6. točke 71. člena ZDoh-1,
nista bila v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
Prav tako in iz istih razlogov tudi ni v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave prvi stavek 6. točke 82. člena ZDoh-2
(1. in 2. točka izreka).
B. – III.
37. Pobudniki izpodbijajo tudi ureditev iz drugega stavka
6. točke 71. člena ZDoh-1, prvi pobudniki pa tudi ureditev iz
drugega stavka 6. točke 82. člena ZDoh-2, ki določa, da se v
primeru smrti denacionalizacijskega upravičenca ali njegove
razglasitve za mrtvega pred dnevom pravnomočnosti odločbe
o denacionalizaciji za upravičenca štejejo njegovi dediči, ki jim
je SOD izročila obveznice na podlagi pravnomočnega sklepa o
dedovanju. Očitajo ji kršitev pravice do enakosti pred zakonom
iz drugega odstavka 14. člena Ustave, ker naj bi neenakopravno obravnavala tiste imetnike obveznic SOD, ki so obveznice
prejeli kot dediči denacionalizacijskih upravičencev, umrlih (ali
razglašenih za mrtve) pred pravnomočnostjo denacionalizacijske odločbe, v primerjavi s tistimi imetniki obveznic SOD, ki so
obveznice prejeli kot dediči denacionalizacijskih upravičencev,
umrlih (ali razglašenih za mrtve) po pravnomočnosti odločbe o
denacionalizaciji.
38. Po 24. členu ZUstS mora tisti, ki vloži pobudo za
začetek postopka, izkazati svoj pravni interes. Ta je podan, če
predpis, katerega oceno predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
Ugoditev njegovemu predlogu pa mora privesti do izboljšanja
njegovega pravnega položaja.
39. Iz navedb v pobudah ter iz listin, ki so jim priložene,
je razvidno, da so pobudniki bodisi upravičenci do denaci13

Vsebina te določbe je povzeta tudi v 5. točki 27. člena

ZDoh-2.
14 Glede vsebine zamudnih obresti glej tudi odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-267/06 z dne 15. 3. 2007 (Uradni list RS,
št. 29/07).
15 Iz tega naslova prejeta odškodnina po 6. točki 20. člena
ZDoh-1 ni bila oproščena plačila davka (takšne oprostitve tudi
ZDoh-2 ne določa). Navedena določba je to davčno ugodnost
priznavala le glede odškodnine za premoženje, ki je bilo predmet
denacionalizacije (oziroma postopka po določbah zakona, ki ureja
izvrševanje kazenskih sankcij).
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onalizacije, bodisi dediči upravičencev do denacionalizacije,
umrlih pred pravnomočnostjo odločbe o denacionalizaciji. Iz
listin pa ni razvidno, da bi bil kateri od pobudnikov obveznice
SOD prejel kot dedič po upravičencu do denacionalizacije,
ki je umrl (ali bil razglašen za mrtvega) po pravnomočnosti
denacionalizacijske odločbe. Glede na to, da je ureditev iz
drugega stavka 6. točke 71. člena ZDoh-1 tako upravičencem
do denacionalizacije kot tudi dedičem upravičencev, umrlih
pred pravnomočnostjo odločbe o denacionalizaciji, zagotavljala
oprostitev plačila dohodnine iz obveznic SOD, zagotavlja pa
jo tudi ureditev iz drugega stavka 6. točke 82. člena ZDoh-2,
pobudniki ne izkazujejo, da bi izpodbijani ureditvi posegali v
njihov pravni položaj. Zato je Ustavno sodišče pobude v tem
delu zavrglo (3. in 4. točka izreka).
40. Prvi pobudniki izpodbijajo tudi četrti stavek 6. točke
82. člena ZDoh-2, ki se glasi: ”Zaloge se vodijo po metodi
zaporednih cen (FIFO).” Navedena določba se vsebinsko
navezuje na predhodni tretji stavek 6. točke 82. člena ZDoh-2.
Ta določa, da je za namene izvajanja (delne) oprostitve plačila
dohodnine zavezanec, ki razpolaga hkrati z obveznicami, prejetimi po ZDen, ter tistimi, ki jih je prejel na drug način, dolžan
voditi evidenco zalog obveznic. Izpodbijana določba torej
nalaga vodenje evidence zalog obveznic po metodi zaporednih cen (FIFO) tistim davčnim zavezancem, ki so imetniki
tako obveznic, prejetih na podlagi ZDen, kot tudi istovrstnih
obveznic, ki so jih prejeli na drug način (npr. z nakupom). Iz
Ustavnemu sodišču predloženih listin je razvidno, da so prvi
pobudniki imetniki obveznic SOD, ki so jih prejeli po določbah
ZDen, ni pa razvidno, da bi bili imetniki tudi na drug način
(torej ne po ZDen) pridobljenih obveznic SOD oziroma tega
niti ne zatrjujejo.
41. Pobudniki torej ne izkazujejo, da bi se izpodbijana
ureditev iz četrtega stavka 6. točke 82. člena ZDoh-2 nanašala
na njihov pravni položaj (24. člena ZUstS). Zato je Ustavno
sodišče pobudo prvih pobudnikov v tem delu zavrglo (4. točka
izreka).
C.
42. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. in 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj
ter sodnice in sodniki dr. Franc Grad, Lojze Janko, mag. Marija
Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

2474.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča in vrnitev zadeve v novo odločanje

Številka: Up-956/06-27
Datum: 10. 5. 2007

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. iz Ž. in Ž., ki jo zastopa mag. B. B. iz Z. Z., in C. C. iz
Ž. in Ž., ki ga po pooblastilu njegove zakonite zastopnice A. A.
zastopa mag. B. B. iz Z. Z., na seji 10. maja 2007

o d l o č i l o:
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 788/2006 z dne 24. 5.
2006 se razveljavi in se zadeva vrne temu sodišču v novo
odločanje.
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A.
1. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) je
v 2. točki izreka sklepa št. 2143-325/2005/PV (1352-15) z dne
10. 3. 2006 zavrglo ponovni prošnji pritožnikov za azil. Pritožnika sta zoper navedeni sklep vložila tožbo, ki ji je Upravno
sodišče s sodbo št. U 800/2006 z dne 4. 4. 2006 v delu, ki se
nanaša na zavrženje ponovne prošnje za azil, ugodilo. MNZ
je zoper sodbo Upravnega sodišča vložilo pritožbo. Vrhovno
sodišče je z izpodbijano sodbo pritožbi ugodilo in sodbo Upravnega sodišča spremenilo tako, da je tožbo pritožnikov zoper
odločitev MNZ v tem delu zavrnilo.
2. V ustavni pritožbi pritožnika zatrjujeta kršitev 22. in
25. člena Ustave, ker Vrhovno sodišče ni odgovorilo na njune
tožbene navedbe. Vrhovnemu sodišču očitata, da se je v celoti
izognilo bistvenemu pravnemu problemu, ki je bil izpostavljen v
tožbi zoper odločitev MNZ. Pritožnika zatrjujeta, da je Vrhovno
sodišče napačno razlagalo določbo prvega odstavka 41. člena
Zakona o azilu (Uradni list RS, št. 61/99 in nasl. – v nadaljevanju ZAzil). Iz prvega odstavka 41. člena ZAzil naj bi namreč
izhajalo, da sme upravni organ zavreči ponovno prošnjo za azil
samo, če vlogi sploh niso priloženi dokazi, da so se po izdaji
prejšnje odločbe okoliščine za prosilca za azil bistveno spremenile. Upravni organ naj ne bi smel meritorno presojati, ali so
priloženi dokazi ustrezni in prepričljivi. Takšna presoja bi morala
biti po mnenju pritožnikov že predmet ponovnega meritornega
postopka. Le v primeru, če prosilec za azil ne bi priložil nobenih
dokazov, naj bi bilo mogoče ponovno prošnjo za azil zavreči,
drugače pa bi jo bilo treba po mnenju pritožnikov vsebinsko
obravnavati.
3. Senat je s sklepoma št. Up-956/06 z dne 20. 6. 2006
in z dne 7. 7. 2006 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo in
odločil, da do končne odločitve Ustavnega sodišča pritožnika
ne smeta biti prisilno odstranjena iz Republike Slovenije ter da
se do končne odločitve pritožnika iz Centra za tujce v Postojni
premestita v Azilni dom v Ljubljani. Ustavna pritožba je bila v
skladu s 56. členom Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) poslana Vrhovnemu
sodišču in MNZ. Vrhovno sodišče nanjo ni odgovorilo.
4. MNZ je v odgovoru poudarilo, da pritožnika pri vložitvi
druge prošnje za azil nista navedla nikakršnih dokazov, da so
se zanju po izdaji prejšnje zavrnilne odločbe okoliščine bistveno spremenile. Pojasnilo je, da je ob pregledu ponovne (druge)
prošnje za azil ugotovilo, da vsi predloženi dokazi, tako ustni
kot pisni, ne pomenijo spremembe okoliščin po izdaji prejšnje
odločbe, ki je postala pravnomočna 27. 1. 2006. Po stališču
MNZ bi pritožnica lahko oziroma bi morala v skladu s četrtim
odstavkom 29. člena ZAzil navesti pri podaji prve prošnje za
azil 13. 6. 2005 vse razloge, ki jih je navedla pri vložitvi ponovne prošnje za azil. Poudarilo je, da so bili vsi dokumenti, ki jih
je predložila v ponovni prošnji, izdani pred izdajo prve odločbe
17. 11. 2005. Pojasnilo je tudi, zakaj se mu pritožničine navedbe, da v prvi prošnji za azil ni upala povedati bistvenih razlogov
za azil, ne zdijo smiselne.
5. Ustavno sodišče je vpogledalo spis MNZ.
B.
6. V obravnavanem primeru je MNZ na podlagi prvega
odstavka 41. člena ZAzil116 zavrglo ponovni prošnji pritožnikov
za azil, ker je ocenilo, da razlogi, s katerimi je pritožnica utemeljevala vložitev ponovne (druge) prošnje za azil, ne pomenijo
bistveno spremenjenih okoliščin ali dejstev, ki bi nastali šele po
izdaji prejšnje (prve) odločbe MNZ.
161 Prvi odstavek 41. člena ZAzil se glasi: »Prosilec za azil, ki
mu je bila prošnja za azil v Republiki Sloveniji že zavrnjena, lahko
vloži novo prošnjo za azil samo, če predloži dokaze, da so se
zanj okoliščine po izdaji prejšnje odločbe bistveno spremenile. V
nasprotnem primeru pristojni organ ne uvede postopka in prošnjo
s sklepom zavrže.«

Uradni list Republike Slovenije
7. Pritožnika sta v tožbi med drugim zatrjevala, da bi morala biti izjemna možnost ponovne vložitve prošnje zakonsko omogočena tudi v takih primerih, ko je bila prva prošnja pravnomočno
zavrnjena zato, ker prosilec prvič ni navedel razlogov, ki jih je
sicer poznal, a je tako ravnal iz upravičenih razlogov. Zatrjevala
sta, da je njun primer tak. MNZ sta očitala, da je dodatne razloge iz nove prošnje v sklepu sicer povzelo, ni pa navedlo, zakaj
pritožnica pravih oziroma resničnih razlogov za priznanje azila ni
navedla že v prvem postopku. Upravno sodišče je tožbi ugodilo,
Vrhovno sodišče pa je sodbo Upravnega sodišča razveljavilo in
spremenilo tako, da je tožbo pritožnikov zavrnilo.
8. V obrazložitvi izpodbijane sodbe je Vrhovno sodišče
navedlo, da sta pritožnika ponovni prošnji sicer priložila potrdila
o domnevno spremenjenih okoliščinah, ki naj bi se zgodile po
pravnomočnosti odločbe o zavrnitvi njunih prvih prošenj, vendar
ta potrdila po presoji sodišča niso dokaz o spremenjenih razmerah v izvorni državi, ki bi nastopile po pravnomočnosti prvih
prošenj pritožnikov, na podlagi katerih bi MNZ lahko začelo s
ponovnim postopkom za obravnavo drugih prošenj pritožnikov
za priznanje azila. Navajanja pritožnikov in njuna opravičevanja, da zaradi sramu oziroma občutka nezaščitenosti ob vložitvi
prve prošnje nista podala pravih oziroma resničnih razlogov za
priznanje azila, pa je zavrnilo kot popolnoma nepomembna.
9. Pritožnika sta poleg ustavne pritožbe vložila tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka
41. člena ZAzil. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-238/06 z
dne 7. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 134/06) očitke, ki jih pritožnika uveljavljata tudi v obravnavani ustavni pritožbi (tj. da pristojni
organ na podlagi prvega odstavka 41. člena ZAzil odloča s
formalnim sklepom o zavrženju vloge, namesto z meritorno
odločbo, ter da je zavrženje ponovne prošnje za azil mogoče le,
če prosilec ne priloži nobenih dokazov) zavrnilo kot očitno neutemeljene. Ugotovilo pa je, da je prvi odstavek 41. člena ZAzil v
neskladju z 18. členom Ustave. V obrazložitvi je navedlo: »14.
Ker z dokončnostjo oziroma pravnomočnostjo sklepa o zavrženju ponovne prošnje ni več ovir za izvršitev pravnomočnega
naslova za prisilno odstranitev iz države, ima tudi dokončen
oziroma pravnomočen sklep o zavrženju ponovne prošnje za
azil enake posledice kot zavrnitev prošnje za azil, tj. prosilec
za azil je lahko odstranjen v državo, iz katere je prišel. Prvi
odstavek 41. člena ZAzil, ki omogoča ponovno uvedbo azilnega postopka samo, če prosilec za azil v ponovni prošnji za
azil priloži dokaze o spremenjenih okoliščinah, ki so nastale v
izvorni državi po izdaji pravnomočne zavrnilne odločbe, možne
dokaze o spremenjenih okoliščinah, ki jih pristojni organ sme
upoštevati pri presoji, omeji glede na čas njihovega nastanka.
Zgolj dejstvo, da spremenjene okoliščine, ki jih navaja prosilec
za azil, niso nastale po izdaji predhodne odločbe, ne more
samo po sebi pomeniti, da ne morejo dokazovati tehtnih razlogov, ki utemeljujejo sklep o obstoju resnične nevarnosti, da bi
bil lahko prosilec v primeru vrnitve v državo, iz katere je prišel,
izpostavljen nečloveškemu ravnanju. Zato omejitev dokazov o
bistveno spremenjenih okoliščinah, ki jih sme upoštevati pristojni organ, glede na čas njihovega nastanka, ne omogoča upoštevanja vseh relevantnih bistveno spremenjenih okoliščin, iz
katerih bi se lahko ugotovilo, ali obstajajo tehtni razlogi, ki utemeljujejo sklep o obstoju resnične nevarnosti, da bo prosilcu za
azil v primeru prisilne odstranitve kršen 18. člen Ustave. Zato
prvi odstavek 41. člena ZAzil, ki šteje za bistveno spremenjene
okoliščine, ki omogočajo ponovno uvedbo azilnega postopka,
le tiste, ki nastanejo po izdaji pravnomočne zavrnilne odločbe
v izvorni državi, posega v pravico iz 18. člena Ustave. Pravica
iz 18. člena Ustave je namreč absolutne narave, kar pomeni,
da je ni mogoče omejiti niti na podlagi tretjega odstavka 15.
člena Ustave. Poseg vanjo torej ni nikoli dopusten, zato je prvi
odstavek 41. člena ZAzil v neskladju z Ustavo.«
10. Stališče Vrhovnega sodišča v izpodbijani sodbi, ki temelji na neustavni zakonski določbi prvega odstavka 41. člena
ZAzil, je neustavno iz istih razlogov. Ustavno sodišče je zato
sodbo Vrhovnega sodišča razveljavilo in zadevo vrnilo temu
sodišču v novo odločanje.

Uradni list Republike Slovenije
11. Po odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-238/06 morajo
pristojni organi v postopkih po 41. členu ZAzil v času do odprave z navedeno odločbo ugotovljenega neskladja z Ustavo pri oceni spremenjenih okoliščin, ki omogočajo ponovno
uvedbo azilnega postopka, upoštevati tako odločilna dejstva,
ki so nastala po izdaji odločbe v predhodnem postopku, kot
tudi dejstva, ki so nastala še pred izdajo predhodne odločbe,
vendar jih prosilec za azil iz upravičenih razlogov ni navedel.
Pri ponovnem odločanju bo moralo Vrhovno sodišče odločiti v
skladu z navedenim načinom izvršitve.
C.
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS in prve alineje drugega
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list
RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez
Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, dr. Franc Grad,
Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

2475.

Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča
v Ljubljani

Številka: Up-444/06-17
Datum: 10. 5. 2007

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi družbe A. A., d. o. o., Ž., ki jo zastopa direktor B. B., na
seji 10. maja 2007

o d l o č i l o:
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cpg 1088/2005 z
dne 18. 1. 2006 se razveljavi in se zadeva vrne Višjemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Sodišče prve stopnje je v izvršilnem postopku na podlagi pravnomočne sodbe ugovoru pritožnice (dolžnice) delno
ugodilo in sklep o izvršbi razveljavilo ter predlog za izvršbo
zavrnilo za zakonske zamudne obresti od terjatve v znesku
950.000 SIT, za čas od 4. 10. 1993 do 29. 5. 2001. Presodilo je,
da je pritožničin ugovor zastaranja za ta del obresti utemeljen,
ker je bil izvršilni predlog vložen šele 29. 5. 2004, zastaralni
rok za obresti od judikatnih terjatev pa znaša 3 leta (izvršilni
naslov je postal pravnomočen 2. 12. 1997). V preostalem delu
je njen ugovor zoper sklep o izvršbi zavrnilo. Po pritožbi upnice
je Višje sodišče prvostopenjski sklep spremenilo tako, da je
ugovor zavrnilo tudi za navedene zakonske zamudne obresti.
Drugače kot sodišče prve stopnje je presodilo, da za zakonske
zamudne obresti od judikatne terjatve velja desetletni in ne
triletni zastaralni rok.
2. Pritožnica v ustavni pritožbi izpodbija le odločitev Višjega sodišča o navedenem delu zakonskih zamudnih obresti.
Očita mu, da je kršilo pravico iz 22. člena Ustave, ker naj bi
samovoljno, tj. brez razumne pravne obrazložitve, odstopilo
od enotne in ustaljene sodne prakse. Slednjo utemeljuje s
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sklepom Vrhovnega sodišča št. II Ips 49/2001 z dne 24. 10.
2001 in s sklepi Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1298/2004
z dne 8. 9. 2004, št. III Cp 155/2004 z dne 21. 4. 2004 in št. III
Cp 1735/99 z dne 10. 11. 1999. Navedene sodne odločbe
tudi prilaga k ustavni pritožbi. Predlaga, naj Ustavno sodišče
sprejme ustavno pritožbo v obravnavo, spremeni sklep Višjega
sodišča tako, da potrdi sklep prvostopenjskega sodišča, podrejeno pa razveljavi sklep Višjega sodišča in mu vrne zadevo v
novo odločanje.
3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo 20. 3.
2007 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 Višjemu
sodišču v Ljubljani, v skladu z 22. členom Ustave pa nasprotni
stranki v izvršilnem postopku (tj. upnici). Na ustavno pritožbo
ni odgovoril nihče.
B.
4. Pritožnica v ustavni pritožbi očita, da izpodbijana odločitev sodišča temelji na pravnem stališču, ki je v nasprotju z
enotno in ustaljeno sodno prakso, kar bi lahko pomenilo kršitev
pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Ustava
namreč v 22. členu določa, da je vsakomur zagotovljeno enako
varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Iz te določbe izhaja zahteva, da sodišče strank
ne sme obravnavati tako, da bi v posamezni zadevi samovoljno
odločilo drugače, kot sicer redno odloča v vsebinsko podobnih
primerih. Ustava torej ne prepoveduje kakršnegakoli odstopa
od ustaljene sodne prakse, temveč le samovoljen odstop. Gre
za zahtevo, da sodišče, če odloči, da bo od uveljavljene sodne
prakse odstopilo, razloge za to posebej obrazloži (kar predvsem predpostavlja, da sodno prakso tudi pozna).117 Ustavni
vidik (ne)dopustnosti odstopa od sodne prakse torej ne pomeni,
da Ustavno sodišče presoja materialnopravno pravilnost izpodbijane sodbe, pač pa le, ali je odstop od sodne prakse ustrezno
(v procesnem smislu) obrazložen.218
5. Upoštevajoč navedene kriterije je Ustavno sodišče
preizkusilo, ali je pritožničin očitek o odstopu od sodne prakse
utemeljen. Višje sodišče je svojo odločitev o zavrnitvi ugovora
zastaranja dela zakonskih zamudnih obresti oprlo na stališče,
da za zakonske zamudne obresti od judikatne terjatve velja
desetletni in ne triletni zastaralni rok. Pritožnica pa v ustavni
pritožbi opozarja, da je ustaljena sodna praksa v vsebinsko
podobnih primerih drugačna in temelji na stališču, ki ga je
sprejelo Vrhovno sodišče v sklepu št. II Ips 49/2001. V njem
je Vrhovno sodišče zapisalo, da kadar gre za bodoče terjatve
iz pravnomočne sodne odločbe, tedaj znesek terjatve ni pravnomočno ugotovljen. Zato je v drugem odstavku 379. člena
Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in
nasl. – ZOR)319 določeno, da vse občasne terjatve, ki izvirajo iz
pravnomočne (sodne) odločbe in zapadejo v bodoče, zastarajo
v roku, določenem za zastaranje občasnih terjatev. Ustavno
sodišče v okviru svoje pristojnosti ne more presojati, ali je to
stališče pravilno. Ugotavlja pa, da sodna praksa v vsebinsko
podobnih primerih, kot je pritožničin, navedeno stališče Vrhovnega sodišča dosledno upošteva. Pravno stališče, na katerem
v obravnavanem primeru temelji odločitev sodišč, torej pomeni
odstop od ustaljene sodne prakse. Sodišče bi moralo zato
odstop od sodne prakse posebej in natančno utemeljiti. Višje
sodišče v svoji odločitvi ni navedlo razlogov, zakaj odločitev opi171 Podrobneje o tem A. Galič: Ustavnosodna pravotvornost:
»Argument precedensa« ali Stališča Ustavnega sodišča RS o prepovedi samovoljnega odstopa od sodne prakse, v: Revus – revija
za evropsko ustavnost, letnik 1-2003, št. 1, str. 44-56.
182 Tako tudi D. Wedam Lukić: Kršitve ustavnih pravic v civilnih
sodnih postopkih, v: Podjetje in delo, 2000, št. 6-7, str. 1146.
193 Enako določa drugi odstavek 356. člena Obligacijskega
zakonika (Uradni list RS, št. 83/01 in nasl. – OZ).
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ra na stališče, ki je drugačno od tistega, ki je sicer uveljavljeno
v sodni praksi. To pa pomeni, da odstopa od sodne prakse ni
ustrezno obrazložilo. S tem je bila pritožnici kršena pravica do
enakega varstva pravic (22. člen Ustave).
6. Zato je Ustavno sodišče sklep Višjega sodišča v Ljubljani razveljavilo in zadevo vrnilo temu sodišču v novo odločanje. Pri ponovnem odločanju bo Višje sodišče moralo
odločiti ob upoštevanju razlogov, ki so narekovali sprejem te
odločbe.
C.
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez
Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, dr. Franc Grad,
Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

2476.

Sklep o zadržanju izvrševanja Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za posege v
prostor na mestnem območju Nove Gorice v
delu, ki se nanaša na prostorsko enoto NG 2.3.

Številka: U-I-94/07-9
Datum: 10. 5. 2007

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Marte
Fišer iz Nove Gorice in drugih, ki jih zastopa odvetniška družba
Čeferin o. p., d. n. o., Grosuplje, na seji 10. maja 2007

s k l e n i l o:
Izvrševanje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (Uradni list RS, št. 3/06) v delu, ki
se nanaša na prostorsko enoto NG 2.3., se do končne odločitve
Ustavnega sodišča zadrži.

Obrazložitev
A.
1. Pobudniki izpodbijajo Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v
prostor na mestnem območju Nove Gorice (v nadaljevanju:
Odlok), kolikor v prostorski enoti NG 2.3. ureja bloke. Navajajo,
da imajo v neposredni bližini predvidenih blokov pritlične vrstne
stanovanjske hiše in se torej njihove nepremičnine nahajajo v
vplivnem območju, zato so kot stranski udeleženci vključeni v
postopek izdaje gradbenega dovoljenja. S predvideno gradnjo
naj bi se jim poslabšali bivalni pogoji zaradi odvzema dnevne
svetlobe. V Odloku naj ne bi bili določeni konkretni pogoji
za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje prostorske enote
NG 2.3. Odlok naj bi določal le tri faktorje: faktor zazidanosti,
faktor zelenih površin in faktor gradbene parcele. Z Odlokom
naj faktorja zazidanosti in zelenih površin ne bi bila določena
za vsako prostorsko enoto posebej, čeprav to določa 23. člen
(pravilno 14. člen). V javni razgrnitvi naj bi bil predlog Odloka, ki
je predvideval gradnjo mestnih stavb ter faktor zelenih površin
0,3. Vsebina sprejetega Odloka naj bi se razlikovala od predloga akta iz javne razgrnitve, čeprav v času javne razgrnitve in
obravnave nanj ni bilo pripomb. Ta sprememba (gradnja blokov
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in faktor zelenih površin 0,2) naj bi bila uvrščena v Odlok šele
po javni razgrnitvi. Odlok naj bi bil torej v izpodbijanem delu
sprejet v drugačni vsebini, kot je bil razgrnjen. Mestni svet
naj pri sprejemanju Odloka ne bi bil seznanjen z drugačno
vsebino prostorske enote NG 2. 3., saj naj za to prostorsko
enoto v javni razgrnitvi ne bi bilo pripomb. Pobudniki menijo,
da bi se Ustavno sodišče moralo opredeliti tudi do vprašanja
sorazmernosti med varovanjem javnega interesa pri urejanju
prostora ter varovanjem lastninske pravice na posameznih
nepremičninah. Z izpodbijanim predpisom naj bi se znižala vrednost stanovanjskim hišam pobudnikov. Zaradi pravne narave
Odloka naj pobudniki ne bi imeli ustrezne pravne podlage, na
podlagi katere bi lahko od Mestne občine zahtevali nadomestilo. Pobudniki predlagajo začasno zadržanje Odloka, ker je
investitor že zaprosil za izdajo gradbenega dovoljenja. Gradnja
naj bi bila mogoča že po dokončnosti gradbenega dovoljenja,
pred odločitvijo o tej pobudi. Z morebitno razveljavitvijo Odloka in s posledično rušitvijo objektov pa naj bi nastala velika
gospodarska škoda.
2. Mestna občina odgovarja, da je 19. 6. 2003 sprejela
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986
do leta 2000, dopolnjenega leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998
in 1999, in srednjeročnega družbenega plana občine Nova
Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega
leta 1990, 1993, 1996, 1998 in 1999, za območje Mestne
občine Nova Gorica (Uradne objave glasila Oko, št. 18/03).
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na
mestnem območju Nove Gorice (Uradne objave časopisa Oko,
št. 1/2000, 10/02 in 15/02 – v nadaljevanju Odlok o PUP) naj bi
zato postal neskladen z novo sprejetim planom, s katerim se je
spremenila namenska raba. Zato naj bi nasprotna udeleženka
pričela s postopkom sprememb in dopolnitev Odloka o PUP.
Mestna občina navaja, da je bil za izpodbijani Odlok sprejet
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju
Nova Gorica (Uradne objave glasila Oko, št. 18/03). Javna
razgrnitev in javna obravnava naj bi bili izvedeni v skladu z določbami Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02
in 8/03 – popr. – ZUreP-1). Mestna občina navaja, da Mestni
svet praviloma sprejema predlog prostorskega akta z drugačno
vsebino, kot pa je bila razgrnjena v postopku, sicer javna razgrnitev in javna obravnava ne bi dosegli svojega namena. Zaradi
čim večje vključitve javnosti naj bi bila razgrnitev podaljšana.
Posebno mesto v tem postopku naj bi dobila tudi strokovna
javnost (lokalna Zbornica za arhitekturo in prostor). Mestni svet
naj bi tudi sam imenoval ekspertno skupino svetnikov, ki naj bi
še dodatno s pripravljalcem in s predstavniki strokovne javnosti
uskladila vse oblikovalske določbe v vseh prostorskih enotah.
Pogoji in merila za izdelavo projektne dokumentacije naj bi
bili v Odloku konkretizirani, zato naj bi bilo mogoče na njegovi podlagi izdelati povsem ustrezno dokumentacijo za izdajo
gradbenega dovoljenja. Predpisani faktorji naj bi bili ključni za
uravnavanje ravnovesja v grajenem prostoru. Dovoljeno višino
objekta naj bi določala faktor največje dovoljene zazidanosti
gradbene parcele in faktor največje dovoljene izrabe gradbene
parcele. Absolutna omejitev višine naj bi bila določena le v tistih
prostorskih enotah, kjer naj bi bilo zaradi utemeljenih razlogov
to potrebno. Vprašanja sorazmernosti med varovanjem javnega interesa pri urejanju prostora ter varovanjem lastninske
pravice naj bi se pripravljalec Odloka ves čas zavedal. Zato naj
bi pripravil Odlok, ki naj bi omogočil vzpostavljanje pravičnih in
enakopravnih pogojev bivanja za vse uporabnike prostora in
lastnike zemljišč v obravnavani prostorski enoti. Zaradi gradnje
novih objektov v tej prostorski enoti naj bi bila kvaliteta bivanja
v primerljivih mestnih predelih izenačena. Pobudnikom naj z
gradnjo novih objektov ne bi bila bistveno odvzeta svetloba
v njihovih bivanjskih prostorih, ker 24. člen (pravilno 15. člen)
Odloka določa odmike od objektov v odvisnosti od orientacije in
višine objektov. Zato nasprotna udeleženka meni, da ni pogojev
za začasno zadržanje Odloka.
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B.
3. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno
sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev
predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil,
če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem
zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta
med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje
protiustavnega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi
nastale, če se izpodbijane določbe sploh ne bi izvrševale.
4. Po presoji Ustavnega sodišča so posledice, ki nastajajo z izvrševanjem izpodbijanega odloka, hujše od posledic,
ki jih lahko povzroči začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanega odloka. Na podlagi izpodbijanega odloka je investitor
že zaprosil za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo dveh
večstanovanjskih stavb s podzemno garažo na parc. št. 533/2,
533/3, 534/2, 535/2 in 535/3 k. o. Nova Gorica. Ta gradnja pa
lahko povzroči nepopravljive posledice v življenjskem okolju
pobudnikov. Po drugi strani pa začasno zadržanje izvrševanja
tega Odloka nima drugih posledic, kot je ta, da se postopek
izdaje gradbenega dovoljenja do končne odločitve Ustavnega
sodišča ne more nadaljevati in se bo lahko izvedel kasneje, če
bo ugotovljeno, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo
ali zakonom.
C.
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39.
člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice
in sodniki dr. Franc Grad, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk
in Jože Tratnik. Sodnik dr. Zvonko Fišer je bil pri obravnavanju
in odločanju v tej zadevi izločen. Sklep je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.
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Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april
2007

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

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, april 2007
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu aprila 2007 v primerjavi z
marcem 2007 je bil 0,002.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca aprila 2007
je bil 0,034.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca aprila 2007 je bil 0,008.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu aprila 2007 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,049.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin aprila 2007 v primerjavi z marcem 2007 je bil 0,011.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do aprila 2007 je bil 0,013.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do aprila 2007 je bil 0,003.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin aprila 2007 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,026.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do aprila 2007 v primerjavi s povprečjem leta
2006 je bil 0,011.
Št. 9621-51/2007/4
Ljubljana, dne 18. maja 2007
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2477.
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Poročilo o gibanju plač za marec 2007

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

POROČILO
o gibanju plač za marec 2007
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za marec 2007 je znašala 1.252,12 EUR in je bila za
3,2 odstotka višja kot za februar 2007.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za marec 2007 je znašala 815,34 EUR in je bila za
2,8 odstotka višja kot za februar 2007.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–marec 2007 je znašala 1.238,46 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–marec
2007 je znašala 808,01 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar 2007–
marec 2007 je znašala 1.238,46 EUR.
Št. 9611-14/2007/5
Ljubljana, dne 18. maja 2007
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2479.

Pravilnik o varovanju osebnih in tajnih
podatkov v Fundaciji za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 8. člena Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 9/99, 89/99 in 45/05) je Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
na 30. seji dne 16. 4. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o varovanju osebnih in tajnih podatkov
v Fundaciji za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo organizacijski, tehnični in
logično-tehnični postopki ter ukrepi, s katerimi se v Fundaciji
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Re-
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publiki Sloveniji (v nadaljevanju: fundacija) varujejo osebni in
tajni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno
uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov.
2. člen
Funkcionarji, člani organov fundacije, zaposleni in zunanji
sodelavci fundacije so dolžni ravnati po tem pravilniku.
II. OSEBNI IN TAJNI PODATKI
3. člen
Osebni podatek po tem pravilniku je katerikoli podatek,
ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je
izražen.
Zbirka osebnih podatkov je vsak strukturiran niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči
določljivost posameznika in je dostopen na podlagi meril, ki
omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to,
ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen.
Za vsako zbirko osebnih podatkov se vzpostavi katalog
zbirke osebnih podatkov s sestavinami, ki jih določa 26. člen
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).
Direktor fundacije določi zaposleno osebo, ki je odgovorna za posamezno zbirko osebnih podatkov in katere osebe
zaradi narave svojega dela lahko obdelujejo osebne podatke,
ki se nanašajo na posamezno zbirko osebnih podatkov.
Zaposleni, ki obdelujejo osebne podatke, lahko pregledujejo posamezne kataloge zbirk osebnih podatkov. Vpogled v
katalog zbirke osebnih podatkov je omogočen tudi posameznikom, na katere se ti osebni podatki nanašajo.
4. člen
Tajni podatek je podatek, ki je označen z oznako tajnosti,
ker je tako pomemben, da bi z njegovim morebitnim razkritjem
lahko nastale škodljive posledice za delovanje fundacije ali pa
je kot tajen označen z odločitvijo organa oziroma organizacije,
od katere je fundacija podatek pridobila.
Vrsti tajnosti podatkov sta glede na vsebinsko naravo
podatkov: uradna tajnost in poslovna tajnost.
Podatkom, ki so v fundaciji določeni kot uradna ali poslovna tajnost, se glede na njihov pomen in značilnosti – ob
smiselni uporabi 13. člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 50/06) – določi ena od naslednjih stopenj tajnosti:
1. Strogo tajno, ki se določi za tajne podatke, katerih razkritje nepoklicani osebi bi lahko ogrozilo opravljanje osnovne
dejavnosti fundacije;
2. Tajno, ki se določi za tajne podatke, katerih razkritje nepoklicani osebi bi lahko hudo škodovalo interesom fundacije;
3. Zaupno, ki se določi za tajne podatke, katerih razkritje nepoklicani osebi bi lahko povzročilo motnje v delovanju
fundacije;
4. Interno, ki se določi za tajne podatke, katerih razkritje
nepoklicani osebi bi lahko škodovalo opravljanju nalog posameznih organov fundacije.
Vrsto in stopnjo tajnosti podatkov določi in umakne direktor fundacije, v primeru njegove daljše odsotnosti ali nezmožnosti pa njegov pooblaščenec. Pri določanju tajnosti podatka
se določi najnižja stopnja tajnosti, ki še zagotavlja potrebno
varovanje podatka.
5. člen
Z osebnimi podatki se ravna kot s podatki z lastnostjo
uradne tajnosti z določeno stopnjo tajnosti glede na njihovo
vsebino. Zbirke osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu
z ZVOP, se varujejo s stopnjo tajnosti, ki je višja ali enaka kot
»uradna tajnost – zaupno«.
Na enak način se ravna s podatki, ki jih na podlagi javnih
razpisov za razporeditev sredstev fundacije posredujejo invalidske in humanitarne organizacije.
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6. člen
Funkcionarji, člani organov fundacije, zaposleni in zunanji
sodelavci fundacije ter druge osebe, ki se pri svojem delu v fundaciji seznanijo z osebnimi in tajnimi podatki, so dolžne varovati
tajnost teh podatkov. Dolžnost varovanja tajnosti jih obvezuje
tudi po prenehanju funkcije, zaposlitve oziroma opravljanja
dela v fundaciji.
III. VAROVANJE PROSTOROV IN SREDSTEV, NOSILCEV
OSEBNIH IN TAJNIH PODATKOV
7. člen
Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih in tajnih
podatkov (vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali posneti
podatki – listine, akti, gradivo, spisi, računalniška oprema vključno z magnetnimi, optičnimi ali drugimi računalniškimi mediji, fotokopije, zvočno in slikovno gradivo, mikrofilmi, naprave za prenos
podatkov, ipd. – v nadaljevanju: nosilci podatkov) so varovani z
organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do teh podatkov.
Vstop v varovane prostore je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja
direktorja fundacije ali od njega pooblaščene osebe.
V prostorih, kjer se nahajajo nosilci podatkov z oznako
»uradna tajnost – strogo tajno«, morajo varnostni ukrepi omogočiti popoln nadzor nad delom in gibanjem v teh prostorih.
Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih
od zunanje strani.
Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo.
Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z
nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni.
Zaposleni ne smejo puščati nosilcev podatkov na mizah v
prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje.
Nosilci podatkov, ki se nahajajo izven zavarovanih prostorov (hodniki, skupni prostori) morajo biti stalno zaklenjeni.
Podatki, ki imajo značaj občutljivih osebnih podatkov po
19. točki 6. člena ZVOP, se ne smejo hraniti izven varovanih
prostorov.
8. člen
S štampiljkami, papirjem z glavo fundacije, internimi
obrazci in drugimi pripomočki, s katerimi bi bilo mogoče ponarediti dokumente, se ravna kot s tajnimi podatki.
9. člen
Nosilcev podatkov z oznako »uradna tajnost – strogo
tajno« zaposleni ne smejo odnašati izven prostorov fundacije,
ostale nosilce podatkov, ki vsebujejo osebne in tajne podatke,
pa samo z dovoljenjem direktorja fundacije ali od njega pooblaščene osebe.
10. člen
V prostorih, ki so namenjeni sestankom, sprejemanju
obiskovalcev in drugih oseb ter delu z njimi, morajo biti nosilci
podatkov in računalniški prikazovalniki nameščeni tako, da
nepooblaščene osebe nimajo vpogleda vanje.
11. člen
Vzdrževanje in popravila strojne, računalniške in druge
opreme se lahko opravlja le z dovoljenjem direktorja fundacije
ali od njega pooblaščene osebe.
12. člen
Vzdrževalci prostorov, strojne in programske opreme,
obiskovalci in druge osebe, se smejo nahajati v varovanih
prostorih le z vednostjo pooblaščene osebe.
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Izven delovnega časa mora biti čistilkam, varnostnikom
in drugim zunanjim delavcem pri opravljanju njihovega dela v
varovanih prostorih onemogočen vpogled v nosilce podatkov.
IV. VAROVANJE SISTEMSKE IN APLIKATIVNO
PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME TER
PODATKOV, KI SE OBDELUJEJO Z RAČUNALNIŠKO
OPREMO
13. člen
Dostop do programske opreme je dovoljen samo za to
vnaprej določenim zaposlenim oziroma osebam, ki v skladu s
pogodbo opravljajo dogovorjene storitve.
14. člen
Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in
aplikativne programske opreme je dovoljeno samo na podlagi
odobritve pooblaščene osebe. Izvajalci morajo spremembe in
dopolnitve sistemske in aplikativne programske opreme dokumentirati.
15. člen
Aplikativna programska oprema se hrani in varuje na enak
način kot po tem pravilniku velja za nosilce podatkov.
16. člen
Vsebina diskov mrežnega strežnika in lokalnih delovnih
postaj, kjer se nahajajo osebni oziroma tajni podatki, se vsakodnevno preizkusi glede na prisotnost računalniških virusov.
Če se ugotovi prisotnost računalniškega virusa, se tega nemudoma odpravi.
Vsi osebni in tajni podatki ter programska oprema, ki so
namenjeni uporabi v računalniškem informacijskem sistemu
in prispejo v fundacijo na medijih za prenos računalniških podatkov ali preko telekomunikacijskih kanalov, morajo biti pred
uporabo preverjeni glede prisotnosti računalniških virusov.
17. člen
Brez dovoljenja in vednosti osebe, odgovorne za delovanje računalniškega informacijskega sistema, zaposleni ne
smejo nameščati programske opreme niti je ne smejo odnašati
iz prostorov fundacije.
18. člen
Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme je zavarovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov; sistem gesel pa
mora omogočati tudi možnost naknadnega ugotavljanja, kdaj
so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko podatkov,
uporabljeni ali drugače obdelovani ter kdo je to storil.
Oseba, pooblaščena za delovanje računalniškega informacijskega sistema, določi režim dodeljevanja, hranjenja in
spreminjanja gesel.
19. člen
Vsa gesla in postopki, ki se uporabljajo za vstop in administriranje mreže osebnih računalnikov (supervizorska oziroma nadzorna gesla), administriranje elektronske pošte in
administriranje aplikativnih programov, se hranijo v zapečatenih ovojnicah, ki so varovane pred dostopom nepooblaščenih
oseb. Uporabi se jih samo v izjemnih okoliščinah oziroma ob
nujnih primerih. Vsaka uporaba vsebine zapečatenih ovojnic se
dokumentira. Po vsaki takšni uporabi se določi nova vsebina
gesel.
20. člen
Za potrebe restavriranja računalniškega sistema ob okvarah in ob drugih izjemnih okoliščinah se zagotavlja redna izdelava kopij vsebine mrežnega strežnika in lokalnih postaj,če se
podatki tam nahajajo.
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Te kopije se hranijo v zato določenih posebnih omarah,
ki so varne pred ognjem, pred poplavami in elektromagnetnimi
motnjami, v okviru predpisanih klimatskih pogojev ter zaklenjene.
V. STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJE PRAVNE
ALI FIZIČNE OSEBE
21. člen
Z vsako zunanjo pravno ali fizično osebo, ki opravlja posamezna opravila v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem, shranjevanjem ali posredovanjem osebnih podatkov in je registrirana
za opravljanje takšne dejavnosti (pogodbeni obdelovalec), se
sklene pisna pogodba. V takšni pogodbi morajo biti obvezno
predpisani tudi pogoji in ukrepi za zagotovitev varstva osebnih
podatkov in njihovega zavarovanja. Omenjeno velja tudi za
zunanje osebe, ki vzdržujejo strojno in programsko opremo ter
izdelujejo in instalirajo novo strojno ali programsko opremo.
Zunanje pravne ali fizične osebe smejo opravljati storitve
obdelave osebnih podatkov samo v okviru naročnikovih pooblastil in podatkov ne smejo obdelovati ali drugače uporabljati
za noben drug namen.
Pooblaščena pravna ali fizična oseba, ki za fundacijo
opravlja dogovorjene storitve izven njenih prostorov, mora imeti
vsaj enako strog način varovanja osebnih podatkov, kakor ga
predvideva ta pravilnik.
VI. SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE OSEBNIH
IN TAJNIH PODATKOV
22. člen
Delavec fundacije, ki je določen in pooblaščen za sprejem
in evidenco pošte, odpira in pregleduje vse poštne pošiljke
in pošiljke, ki na drug način prispejo v fundacijo. S pošto, ki
nosi oznako tajnosti, pooblaščeni delavec ravna na način, ki
je glede posebnega shranjevanja in varovanja določen v tem
pravilniku.
23. člen
Osebne in tajne podatke je dovoljeno prenašati z informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi le ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim preprečujejo
prilaščanje ali uničenje podatkov ter neupravičeno seznanjanje
z njihovo vsebino.
Osebni in tajni podatki se pošiljajo priporočeno.
Ovojnica, v kateri se pošiljajo osebni ali tajni podatki,
mora biti izdelana na takšen način, da ovojnica ne omogoča,
da bi bila ob normalni svetlobi ali pri osvetlitvi ovojnic z običajno
lučjo vidna vsebina ovojnice. Prav tako mora ovojnica zagotoviti, da odprtja ovojnice in seznanitve z njeno vsebino ni mogoče
opraviti brez vidne sledi odpiranja ovojnice.
24. člen
Obdelava občutljivih osebnih podatkov mora biti posebej
označena in zavarovana.
Podatki iz prejšnjega odstavka se smejo posredovati preko telekomunikacijskih omrežij samo, če so posebej zavarovani
s kriptografskimi metodami in elektronskim podpisom tako, da
je zagotovljena nečitljivost podatkov med njihovim prenosom.
25. člen
Osebni in tajni podatki se posredujejo samo tistim zunanjim uporabnikom, ki v pisni vlogi izkažejo ustrezno zakonsko
podlago ali vlogi priložijo pisno zahtevo oziroma privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
Vsako posredovanje osebnih in tajnih podatkov se zabeleži v evidenci posredovanj, iz katere mora biti razvidno, kateri
podatki so bili posredovani, komu, kdaj, na kakšni podlagi in
na kakšen način.
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Nikoli se ne posredujejo originali dokumentov, razen če
to zaradi sodnega postopka pisno zahteva pristojno sodišče.
Originalni dokument se mora v času odsotnosti nadomestiti s
kopijo.
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X. KONČNA DOLOČBA
32. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.

VII. UREDITEV PODATKOV
PO PRETEKU ROKA HRANJENJA
26. člen
Po preteku splošnega roka hranjenja se osebni in tajni
podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če
zakon ali drug akt ne določa drugače.
27. člen
Za brisanje podatkov iz računalniških medijev se uporabi
takšna metoda brisanja, da je nemogoča restavracija vseh ali
dela brisanih podatkov.
Podatki na klasičnih medijih (listine, kartoteke, register,
seznam ...) se uničijo na način, ki onemogoča čitanje vseh ali
dela uničenih podatkov.
Na enak način se uničuje pomožno gradivo (npr. matrice,
izračune in grafikone, skice, poskusne oziroma neuspešne
izpise ipd.).
Prepovedano je odmetavati odpadne nosilce podatkov z
osebnimi in tajnimi podatki v koše za smeti.
Pri prenosu nosilcev osebnih in tajnih podatkov na mesto
uničenja je potrebno zagotoviti ustrezno zavarovanje tudi v
času prenosa.
Prenos nosilcev podatkov na mesto uničenja ter njihovo
uničevanje nadzoruje posebna komisija, ki o uničenju sestavi
tudi ustrezen zapisnik. Sestavo komisije določi direktor fundacije.
VIII. UKREPANJE OB SUMU NEPOOBLAŠČENEGA
DOSTOPA
28. člen
Zaposleni so dolžni o aktivnostih, ki so povezane z nepooblaščenim odkrivanjem ali uničenjem osebnih in tajnih podatkov, o njihovi zlonamerni ali nepooblaščeni uporabi, prilaščanju,
spreminjanju ali poškodovanju, takoj obvestiti pooblaščeno
osebo ali direktorja fundacije, sami pa storiti vse, kar je v njihovi
moči, da taka ravnanja preprečijo.
IX. ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE VARNOSTNIH
UKREPOV IN POSTOPKOV
29. člen
Za izvajanje postopkov in ukrepov za varovanje osebnih
in tajnih podatkov po tem pravilniku je odgovoren direktor fundacije oziroma od njega pooblaščena oseba.
30. člen
Vsak, ki obdeluje osebne ali tajne podatke, je dolžan izvajati predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje podatkov in
varovati podatke, za katere je zvedel oziroma bil z njimi seznanjen pri opravljanju svojega dela. Obveza varovanja podatkov
ne preneha s prenehanjem delovnega razmerja.
Pred nastopom dela na delovno mesto, kjer se obdelujejo
osebni ali tajni podatki, mora zaposleni podpisati posebno izjavo, s katero se zavezuje k njihovemu varovanju.
Iz podpisane izjave mora biti razvidno, da je podpisnik seznanjen z določbami tega pravilnika, izjava pa mora vsebovati
tudi pouk o posledicah kršitve.
31. člen
Za kršitev določil tega pravilnika so zaposleni odgovorni
disciplinsko, ostali pa na temelju prevzetih pogodbenih obveznosti.

Predsednik sveta FIHO
Janko Kušar l.r.

2480.

Dopolnjen sklep o vsebini in obliki diplom UM
ter vzorec medfakultetne diplome Univerze v
Mariboru

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – UPB3) je Senat Univerze v
Mariboru na 36. seji dne 20. 3. 2007 sprejel

DOPOLNJEN SKLEP
o vsebini in obliki diplom UM ter vzorec
medfakultetne diplome Univerze v Mariboru
Na podlagi sklepa Senata Univerze v Mariboru in 32.a
člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
– UPB3) Univerza v Mariboru objavlja dopolnjeni sklep o vsebini in obliki diplom, ki jih izdaja Univerza v Mariboru in so javna
listina. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/06.
Diplomo dobi študent, ki opravi vse obveznosti po študijskem
programu za pridobitev javnoveljavne izobrazbe.
Univerza v Mariboru izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javnoveljavni izobrazbi:
1. diplomo o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi,
2. diplomo o pridobljeni univerzitetni izobrazbi,
3. diplomo o pridobljeni univerzitetni izobrazbi (zaporedni
študij na enem programu dvopredmetnih študijskih programov),
4. diplomo o strokovnem magisteriju,
5. diplomo o magisteriju znanosti,
6. diplomo o specializaciji,
7. diplomo o doktoratu znanosti.
Univerza v Mariboru podeljuje tudi medfakultetne in meduniverzitetne diplome.
Diploma se izdaja na posebnem, z vodnim žigom (znakom) zaščitenem papirju. Na papirju dimenzij 297 mm x 594
mm, ki je zgiban na polovici, je (razen pri diplomah o doktoratu
znanosti) v sredini zgornjega dela natisnjen znak fakultete, na
kateri je potekal študij, na spodnji polovici pa je kot podlaga
odtisnjen znak Univerze v Mariboru: napis Univerza v Mariboru
kot vodni žig, ostali del znaka kot običajen tiskarski odtis. V
diplomo je vtisnjen pečat Univerze v Mariboru.
Diploma o pridobljeni dodiplomski univerzitetni in visokošolski strokovni izobrazbi ter diploma o pridobljeni podiplomski
izobrazbi (strokovnem magisteriju, magisteriju znanosti in specializaciji) vsebujejo navedbo članice predlagateljice študijskega programa, ime in priimek kandidata, datum in kraj njegovega
rojstva, datum zaključka študija, ime študijskega programa,
morebitna smer študija ter strokovni oz. znanstveni naslov, ki
ga študent pridobi z zaključenim študijem. Diploma ima zaporedno številko, datum in kraj izdaje, pečat univerze ter podpisa
rektorja (rektorice) in dekana (dekanice) članice predlagateljice
študijskega programa.
V diplomi o pridobljeni podiplomski izobrazbi (magisteriju
znanosti in specializaciji) se navede tudi naslov magistrskega
oz. specialističnega dela.
V diplomi o pridobljeni univerzitetni izobrazbi po zaporednem študiju na enem programu dvopredmetnih študijskih
programov se za kandidatovim imenom in priimkom navede
strokovni naslov, ki ga je kandidat pridobil s predhodno za-
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ključenim študijem, pred imenom študijskega programa pa se
navede, da je kandidat diplomiral na enem programu dvopredmetnega študijskega programa.
Pri medfakultetnem in meduniverzitetnem študiju (skupni
študijski program več fakultet in/ali univerz) se kot fakultete,
ki diplomantu podeljujejo strokovni oz. znanstveni naslov, navedejo vse fakultete in/ali univerze predlagateljice študijskega
programa.
Diplomo podpišejo vsi dekani (dekanice) fakultet in vsi
rektorji (rektorice) predlagateljic študijskega programa. Prav
tako se na diplomo vtisnejo vsi pečati univerz predlagateljic.
V diplomi dvopredmetnih študijskih programov, se v rubrikah vrsta študijskega programa in naziv študijskega programa
navedejo vrsta in nazivi študijskih programov, po katerih je
kandidat študiral.
Diploma o doktoratu znanosti nosi ime univerz in fakultet
predlagateljic študijskega programa za pridobitev doktorata
znanosti. V diplomi o doktoratu znanosti se navedejo ime in
priimek kandidata, datum in kraj njegovega rojstva, datum
zagovora in naslov doktorske disertacije, imena članov komisije za zagovor s funkcijami posameznih članov (predsednik,
mentor, somentor ali član), znanstveni naslov (doktor oziroma
doktorica znanosti), znanstveno področje, iz katerega je pridobljen znanstveni naslov, ter datum promocije. Diplomo o doktoratu znanosti podpišejo rektorji (rektorice) in dekani (dekanice)
fakultet predlagateljic študijskega programa za pridobitev doktorata znanosti. V diplomo je vtisnjen pečat oziroma suhi žig
vseh univerz predlagateljic. Na zgornji strani pregiba listine je
besedilo diplome o doktoratu znanosti v latinščini.
V diplomah, pridobljenih po zaključenih študijskih programih, sprejetih po 11. 6. 2004, se za vrsto diplomske listine
navede stopnja študija (1., 2. ali 3. stopnja).
Univerza v Mariboru v prilogi objavlja vzorec medfakultetne diplome o pridobljenem strokovnem naslovu, medtem ko
so bili ostali vzorci objavljeni v Uradnem listu RS, št. 30/06 oz.
se od objavljenih razlikujejo, kot je opisano. Natančno vsebino
in obliko skupne meduniverzitetne diplome določijo sodelujoči
visokošolski zavodi.
Rektor Univerze v Mariboru
prof. dr. Ivan Rozman l.r.
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2481.

Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske
borze, d.d., Ljubljana

Na podlagi 246. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, ZTVP-1-UPB2) in določb Statuta Ljubljanske borze, d.d.,
Ljubljana, je uprava borze na seji dne 23. 4. 2007 sprejela
spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 85/05 – uradno prečiščeno besedilo, 118/05 ter 39/07 – spremembe), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odločbo opr.
št. 23/43/AG-07-(160), z dne 9. 5. 2007.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVIL
Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
1. člen
V prvem odstavku 141. člena se v tretji alinei za piko doda
nov stavek, ki se glasi:
»V primeru, da bi tečaj tako sklenjenega posla presegel
omejitve iz 151. člena Pravil, se posel sklene po tečaju, ki je
enak tečaju najboljšega povpraševanja oziroma ponudbe.«
2. člen
V prvem odstavku 157. člena se v prvem stavku pika nadomesti z vejico, za njo pa se doda besedilo: »razen v primeru
iz 157.a člena.«
3. člen
Za 157. členom se doda nov 157.a člen, ki se glasi:
»Preklic in ponovitev avkcije
157.a člen
(1) V primeru, če je podana zahteva člana za razdrtje
posla, lahko borza ne glede na prvi odstavek 157. člena razdre
vse posle pri posameznem vrednostnem papirju vključenem
v avkcijsko trgovanje ter še v istem trgovalnem dnevu ponovi
avkcijo za ta vrednostni papir.
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(2) Razdrtje poslov in ponovitev avkcije iz prejšnjega odstavka se opravi, če je sprememba enotnega tečaja glede na
zadnji uradni enotni tečaj večja od odstotka, določenega z
Navodili in če je hkrati izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih
pogojev:
– če zahtevana razdrtja oziroma pridobljena soglasja za
razdrtje zajemajo v skupnem obsegu več kot določen odstotek
trgovanih lotov, opredeljen z Navodili, ali več kot določen odstotek poslov, opredeljen z Navodili,
– če je zahtevek za razdrtje oziroma soglasje za razdrtje
podalo več kot določen odstotek, opredeljen z Navodili, borznih članov, udeleženih v poslih s tem vrednostnim papirjem,
sklenjenih v avkciji.
(3) Če se pri ponovitvi avkcije iz prvega odstavka tega
člena ponovi vsaj eden izmed pogojev iz prve in druge alinee
prejšnjega odstavka, borza za posamezni vrednostni papir,
ne glede na spremembo enotnega tečaja, prekliče to ponovljeno avkcijo, pri čemer pa ne izvede dodatne ponovitve
avkcije. V tem primeru se uradni enotni tečaj za ta dan ne
oblikuje.
(4) Uprava z Navodili podrobneje predpiše pogoj iz drugega odstavka ter podrobnejše postopke pri izvedbi razdrtja in
ponovitve avkcije.«
Končna določba
4. člen
Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati
pa začnejo osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Ljubljana, dne 23. aprila 2007
Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
dr. Marko Simoneti l.r.
predsednik uprave
Andrej Šketa l.r.
član uprave
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OBČINE
BOROVNICA
2482.

73

Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto
2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/05, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00 in Naš časopis, december
2001) je Občinski svet Občine Borovnica na 3. izredni seji dne
18. 5. 2007 sprejel

74

40

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:

71

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.172.555

DAVČNI PRIHODKI

1.995.361

700 Davki na dohodek in dobiček

1.699.009

703 Davki na premoženje

163.482

704 Domači davki na blago in storitve

132.870

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

59.490

42
43

TEKOČI ODHODKI

580.515

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

133.465

75

18.965
416.085
0
12.000
941.567
34.150

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

519.605

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

107.262

413 Drugi tekoči domači transferi

280.550

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

951.900

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

951.900

INVESTICIJSKI TRANSFERI

179.740

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

137.240

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

0
177.194

TEKOČI TRANSFERI

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

B.

2.653.722

42.500
0

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

8.200

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

8.200

77.714

750 Prejeta vračila danih posojil

0

711 Takse in pristojbine

2.745

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

712 Denarne kazni

1.899

752 Kupnine iz naslova privatizacije

8.200

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

7.059

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

3.230

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

3.230

714 Drugi nedavčni prihodki
72

59.490

410 Subvencije

Proračun
leta 2007
2.653.722

NEDAVČNI PRIHODKI

TRANSFERNI PRIHODKI

409 Rezerve
41

v evrih

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

706 Drugi davki

0

403 Plačila domačih obresti

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

70

731 Prejete donacije iz tujine

402 Izdatki za blago in storitve

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

Skupina/Podskupina kontov/Konto

0

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

1. SPLOŠNA DOLOČBA

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

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

ODLOK
o proračunu Občine Borovnica za leto 2007

A.

PREJETE DONACIJE

KAPITALSKI PRIHODKI

87.777
421.677

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev

421.677

44

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

Uradni list Republike Slovenije
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.
50

55

Št.

3.230

0

4.970

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

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

4.970

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

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

0

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

–11.806

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 na ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. 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:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki
se uporabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne
varnosti;
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest;
– prihodki republiške takse za obremenjevanje voda, ki
se uporabljajo za financiranje investicij v odvajanje in čiščenje
meteornih in fekalnih voda;
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih
in investicijskih nalog.
Pravice porabe sredstev, ki so izkazane na proračunskih
postavkah za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti
namen.
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5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi
programi v okviru posameznega področja proračunske porabe
odloča župan na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika.
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 o njegovi
realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
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 prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
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 5.000
evrov.
Rezerva se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo
posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo
naravne sile in ekološke 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 7.000 evrov.
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 porabi sredstev
splošne proračunske rezervacije odloča župan. O namenih
porabe poroča polletno in letno občinskemu svetu.
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10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren
župan občine.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
11. člen
Župan lahko dolžniku do višine 200 evrov odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve ali če dolga zaradi nevnočljivosti
premoženja dolžnika ni mogoče izterjati.
12. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo izvrševati svoje
naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nakup opreme
oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo določeno
z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o izvrševanju proračuna RS oddati z javnim razpisom.
Uporabniki proračunskih sredstev poročajo županu dvakrat
letno, ob polletju in ob zaključku leta.
Če se med letom spremeni delovno področje uporabnika
proračunskih sredstev, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg
sredstev za njegovo delovanje.
Če se uporabnik proračunskih sredstev med letom ukine
oziroma preneha z dejavnostjo, se sredstva prerazporedi tistemu
uporabniku proračunskih sredstev, ki je naloge prevzel, sicer pa v
splošno proračunsko rezervacijo.
13. člen
Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom le v
obsegu, ki je potreben za opravljanje nalog opredeljenih s tem
odlokom, brez nepotrebnih zalog.
Ne glede na določbe Zakona o javnih financah v letni program prodaje stvarnega premoženja občine za proračunsko obdobje 2007 ni potrebno vključiti nepremičnin, katerih ocenjena
vrednost ne presega 3.000 evrov.
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno prehodno
soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročala
stroške in obveznosti.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
14. člen
V letu 2007 ne načrtujemo presežka odhodkov nad prihodki.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, se v letu 2007 ne smejo zadolževati, prav tako
Občina Borovnica v letu 2007 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v letu
2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok
in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2006-22
Borovnica, dne 18. maja 2007
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

2483.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Brezovica za leto 2006

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94 in 56/98) in Statuta Občine Brezovica (Uradni
list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet Občine Brezovica
na 5. redni seji, ki je bila dne 10. 5. 2007, sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Brezovica za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica
za leto 2006.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2006
je realiziran v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I.
Skupaj prihodki
II.
Skupaj odhodki
III. Proračunski presežek (I-II)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil, prodaja kapitalskih deležev
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in
sprememba kapitalskih deležev
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII Zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga
IX. Neto zadolževanje (VII-VIII)
D. SREDSTVA REZERV
I.
Prihodki
II.
Odhodki
III. Presežek

1.512.727.780,65
1.251.152.899,19
261.574.881,46

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
300.000,00
1.300.000,00

Presežek v višini 1.300.000,00 se prenese v splošni sklad
proračuna za leto 2007.
3. člen
Presežek odhodkov v višini 261.574.881,46 SIT se razporedi v splošni sklad proračuna v letu 2007.
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2006 znaša
738.814.264,42 SIT. Od tega znašajo namenska sredstva takse
za obremenjevanje vode 87.319.518,11 in sredstev za obremenjevanje okolja 4.803.939,16 SIT.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Brezovica za leto 2006 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. izv. 18/2007
Brezovica, dne 30. marca 2007
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2484.

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

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05-UPB1), določil Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB6) in
8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS,
št. 14/06) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS,
št. 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na svoji 5. redni
seji dne 10. 5. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev in članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov
1. člen
Ta pravilnik določa plače oziroma plačilo za opravljanje
funkcije župana, podžupane ter člane Občinskega sveta Občine Brezovica, kakor tudi nagrade in sejnine predsednika in
člane nadzornega odbora ter sejnine za predsednike in člane
odborov in komisij oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta Občinski svet Občine Brezovica ali župan.
2. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi
določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in
sistem plač v javnem sektorju, kolikor Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.
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 in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade oziroma sejnine za njihovo delo in se določijo v skladu z
določbami tega pravilnika.
3. 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 in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki
jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Kolikor je član organa iz prvega odstavka tega člena delavec občinske uprave, mu sejnina ne pripada.
4. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan
lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom
tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
5. člen
Za opravljanje funkcije župana Občine Brezovica, ki sodi
v V. skupino občin (od 5001 do 15.000 prebivalcev), je s
predpisom, ki določa plače funkcionarjev določen 51. plačni
razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z
zakonom.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo
za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.

Št.

45 / 25. 5. 2007 /

Stran

6327

6. člen
Plačni razred podžupana, v skladu s predpisom, ki določa
plače funkcionarjev, določi župan, pri čemer upošteva obseg
podžupanovih pooblastil. Za opravljanja funkcije podžupana, je
določen plačni razred v razponu od 36 do 43.
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.
7. 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 določil prejšnjih dveh odstavkov se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo,
ki so ga opravili, in sicer za:
– dodatek za vodenje seje občinskega
sveta, če sejo vodi zaradi odsotnosti župana in
podžupana v višini
75 € neto,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta
v višini
150 € neto,
– udeležba na izredni seji občinskega sveta
v višini
110 € neto,
– predsedovaje seji delovnega telesa
občinskega sveta v višini
50 € neto,
– udeležbo na seji delovnega telesa
katerega član je v višini
40 € neto.
8. člen
Odločbo o plači občinskemu funkcionarju izda komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu
članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta pripada sejnina.
Sejnina za posamezno sejo znaša 40 € neto in se določi z
odločbo, ki jo izda komisija iz 8. člena tega pravilnika.
Nagrada iz prejšnjega odstavka tega člena se izplača za
posamezno udeležbo na seji. Izplačilo se opravi na podlagi
evidence o opravljenem delu članov delovnih teles, ki jo vodi
občinska uprava.
10. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
nagrade oziroma sejnine, ki se oblikuje glede na opravljeno
delo in sicer:
– za vodenje seje v višini
150 € neto,
– udeležba na seji
60 € neto,
– izvedba nadzora po programu dela ali
sklepu nadzornega odbora v višini
150 € neto.
Izplačila predsedniku in članom nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela oziroma
izdelanega poročila o nadzoru, ki jo vodi občinska uprava.
11. člen
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se
izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se
za nadaljevanje seje izplača 50% sejnine. Za korespondenčno
sejo se sejnine ne izplačuje.
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
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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 Brezovica.
Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki urejajo
to področje.
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.
13. člen
Pravice iz 12. 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
ali podžupan.
14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil
stroškov, ki jih prejemajo občinski funkcionarji, člani delovnih
teles in nadzornega odbora ter druge osebe v skladu se tem
pravilnikom, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
15. člen
Vsi prejemki na podlagi tega Pravilnika, se izplačujejo
mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem
mesecu.
16. člen
Plača župana in podžupana se usklajuje skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred
za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa
v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
Plače članov občinskega sveta in sejnine članov delovnih
teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih
občinskih odborov, komisij ali delovnih teles, ki so določene v
točno določenem znesku se ne usklajujejo.
17. člen
Plače članom občinskega sveta in nagrade – sejnine članom delovnih teles se v skladu s tem pravilnikom obračunajo
in izplačajo od dneva nastopa funkcije oziroma imenovanja v
delovno telo.
18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 65/03). Plače,
plačila za opravljanje funkcije in sejnine se na podlagi tega
Pravilnika obračunavajo od 1. 1. 2007 dalje, ne glede na datum
uveljavitve Pravilnika.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 19/07
Brezovica, dne 11. maja 2007
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.
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GORJE
2485.

Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 16. člena Statuta Občine Gorje
(Uradni list RS, št. 3/07), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) je Občinski svet Občine Gorje na 2. izredni seji dne
17. 5. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Gorje za leto 2007
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Gorje za leto 2007 (v nadaljevanju: odlok), upravljanje s predvidenimi prihodki in drugimi prejemki ter odhodki in
drugimi izdatki proračuna ter občinskim premoženjem. Odlok
ureja tudi obseg zadolževanja, upravljanje dolgov in poroštva
Občine Gorje.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz
davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev, določenih z Zakonom
o financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi
zakoni. Prejemki proračuna obsegajo sredstva za financiranje
primerne porabe in financiranje drugih nalog.
3. člen
Splošni del proračuna sestavlja skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
skupina / podskupina kontov

I.
70

2.397.716

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.004.438

DAVČNI PRIHODKI

1.785.836

700 Davki na dohodek in dobiček

1.516.621

703 Davki na premoženje

139.955

704 Domači davki na blago in storitve

129.260

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

–
218.602
14.371

711 Takse in pristojbine

5.166

712 Denarne kazni

1.686

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

Proračun
leta 2007

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

706 Drugi davki
71

v EUR

–
197.379

KAPITALSKI PRIHODKI

7.595

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

7.595

721 Prihodki od prodaje zalog

–

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

–
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73

VIII

ODPLAČILO DOLGA (550)

17.877

–

55

ODPLAČILO DOLGA

17.877

550 Odplačila domačega dolga

17.877

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

17.877
–17.877

–

TRANSFERNI PRIHODKI

385.683

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

385.683
X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

TEKOČI ODHODKI

623.138

XI.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

159.998

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

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

19.175
415.171
3.756
25.038
767.714

410 Subvencije

21.109

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

59.326

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

74.524

413 Drugi tekoči domači transferi

612.755

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

967.030

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

967.030

INVESTICIJSKI TRANSFERI

39.851

430 Investicijski transferi

39.851

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

17.894

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

17.894

–17

750 Prejeta vračila danih posojil

5.967

751 Prodaja kapitalskih deležev

11.926

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

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

–

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

–

440 Dana posojila

–

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

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

0

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih
terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavi del odloka.
5. člen
Z odlokom lahko občina odpre proračunski sklad, ki je
evidenčni račun v okviru računa proračuna, in sicer zaradi
ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov ter uresničevanja posebnega namena. O odprtju proračunskega sklada
s sklepom odloči župan.
II. CILJI PRORAČUNA IN NAČELA ODLOKA

III.

75

IX.

2.397.733

40

43
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–

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

42
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PREJETE DONACIJE
731 Prejete donacije iz tujine

74

Št.

17.894

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

–

50

ZADOLŽEVANJE

–

500 Domače zadolževanje

–

6. člen
Sredstva proračuna se uporabijo za financiranje funkcij
občinskih organov in občinske uprave, za izvajanje njihovih
nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali
občinskimi predpisi.
7. člen
Pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati
načeli učinkovitosti in gospodarnosti.
8. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini
oziroma jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov za
posamezne namene.
9. člen
Vsi prejemki služijo za pokrivanje vseh izdatkov. Izjema so
prejemki, ki jih kot namenske določata Zakon o javnih financah
in Zakon o izvrševanju proračuna RS.
10. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila odobrena,
in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu
s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
V primeru, da se posamezen proračunski uporabnik preneha financirati, opravljanja njegovih nalog pa ne prevzame v celoti
ali delno drug uporabnik, o razporeditvi neporabljenih sredstev
na predlog župana odloči Občinski svet Občine Gorje.
11. člen
Občinsko premoženje je po Zakonu o javnih financah
finančno in stvarno.
Finančno premoženje so denarna sredstva, kapitalske
naložbe, ovrednoteno premoženje v lasti občine, ki ga upravljajo javni zavodi, javni skladi in agencije ter terjatve. Kapitalske
naložbe so delnice in deleži v gospodarskih družbah in javnih
podjetjih.
Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine.
12. člen
Za osnovna sredstva, ki so v lasti Občine Gorje, se amortizacija obračunava v višini predpisanih amortizacijskih stopenj.
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Posrednim porabnikom proračunskih sredstev, ki upravljajo z osnovnimi sredstvi, ki so v lasti Občine Gorje, se zagotavljajo sredstva za amortizacijo do višine, ki je zagotovljena
v proračunu.
13. člen
Sredstva, ki jih posredni proračunski uporabniki dosežejo
z lastno dejavnostjo, uporabljajo za pokrivanje dela svojih
materialnih stroškov.
14. člen
Župan lahko samostojno odloča o nakupu in prodaji zemljišč do površine 300 m2.
III. OBSEG PRORAČUNA
15. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna
Občine Gorje so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v
računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in
so prikazani v splošnem delu proračuna.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu
leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Proračun Občine Gorje za leto 2007 se določa v višini
2.397.716,00 EUR.
16. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prejemkov splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva splošne proračunske
rezervacije se uporabljajo 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. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2,0% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2007 je
določen v višini 12.519,00 EUR.
17. člen
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča na
predlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan in o tem obvešča občinski svet v
poročilih o realizaciji proračuna in z Odlokom o zaključnem
računu.
Prerazporejena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
18. člen
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno
doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena
s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.
V sredstva proračunske rezerve v letu 2007 izločamo
sredstva v višini 12.519,00 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, ali rastlinske bolezni);
– druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke
nesreče.
O uporabi proračunske rezerve odloča s sklepom župan.
19. člen
Na podlagi Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS,
št. 87/02) in Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03)
ter pravilnika o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika
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v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS,
št. 75/03) se mesečno oblikuje rezervni sklad za nepremičnine
katerih lastnik je Občina Bled in katera bodo z delitveno bilanco
prenesena v last Občine Gorje.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
20. člen
Neposredni in posredni proračunski uporabniki so dolžni
zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
Prihodki in drugi prejemki se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
21. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom med uporabnike
v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti
obveznosti oziroma po dvanajstinah letnega načrta, če ni med
občino in uporabnikom drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost obveznosti uporabnikov in likvidnostno stanje
proračuna.
22. člen
1. Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati
obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena
za posamezne namene.
2. Uporabnik lahko prevzema obveznosti s pogodbami,
ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že
planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.
3. Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo
za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto.
4. Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, če je razpisal javno naročilo
skladno s prejšnjim odstavkom.
5. Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in
za tekoče transfere.
6. Skupni obseg prevzetih obveznosti iz drugega odstavka tega člena za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60% teh pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu uporabnika.
7. Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika iz petega odstavka tega člena za blago in storitve ter tekoče transfere,
ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika.
8. Omejitve iz šestega in sedmega odstavka tega člena,
se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti iz prihodkov donacij in z najemnimi pogodbami.
23. člen
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v
rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v zakonu
o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni in posredni uporabniki uporabljajo sredstva
za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih
del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob
primernem zavarovanju predplačil ter na podlagi predhodnega
soglasja župana. Način zavarovanja predplačil predpiše minister za finance.
24. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, s posebnim
sklepom začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu
razporejeni za posamezne namene, ali začasno največ do
45 dni, zadrži uporabo teh sredstev.
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V primeru, da se med izvajanjem začasnega zadržanja
uporabe sredstev proračun ne more uravnovesiti, mora župan
15 dni pred iztekom sklepa predložiti občinskemu svetu ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna (rebalans).
25. člen
V skladu z 22. členom in 35. členom tega odloka, ter
85. člena Zakona o javnih financah, je Občina Bled v letu 2005
prevzela obveznosti s skupni višini 1.112.919,38 EUR, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih 10 letih in sicer od 2005 do 2015,
za poravnavo obveznosti:
– za pokrivanje neporavnanih obveznosti iz naslova obnove Športne dvorane na Bledu obveznost za leto 2007 znaša
34.285 EUR;
– za pokrivanje neporavnanih obveznosti iz naslova izgradnje telovadnice v OŠ Gorje – obveznost za leto 2007 znaša
17.876 EUR, ki se z ustanovitvijo nove Občine Gorje poravna
iz Proračuna Občine Gorje za leto 2007;
– za pokrivanje obveznosti iz naslova oskrbe z vodo in iz
naslova odvajanja in čiščenja odplak – obveznost za leto 2007
znaša 60.507 EUR.
V. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
26. člen
Župan lahko prerazporeja proračunska sredstva med posameznimi postavkami v okviru namena v bilanci prihodkov in
odhodkov do 10%, razen za investicije, če s tem ni bistveno
ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
27. člen
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah na vsaki seji
poročati občinskemu svetu.
28. člen
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
župan prerazporedi sredstva za pokrivanje obveznosti iz bilance prihodkov in odhodkov v primeru, da gre za pokrivanje
obveznosti iz občinskega dolga, stroškov povezanih z zadolževanjem in poroštev.
O prerazporeditvi sredstev iz prejšnjega odstavka župan
obvesti občinski svet v 30 dneh.
VI. ODGOVORNOSTI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
29. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
določi pristojne oddelke in strokovne službe, ki so odgovorni za
porabo sredstev v skladu s predpisi po posameznih namenih.
Oddelek za javne finance izvaja finančno poslovanje proračuna in lahko predlaga županu odločitev o začasni uporabi
tekoče likvidnosti proračuna.
30. člen
Odredbodajalec za sredstva iz proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
31. člen
Župan je pooblaščen da:
– lahko prerazporeja proračunska sredstva v skladu s
26. členom tega odloka;
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezerve;
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve občine
v skladu s predpisi;
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– odloča o zmanjšanju odhodkov v primeru, če prihodki
niso realizirani v planirani višini;
– odloča o celotnem ali delnem odpisu dolgov dolžnikov
do Občine Gorje do skupne višine 5.000 EUR v letu 2007, v
primeru, da bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju
z višino terjatev ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja
dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati;
– odloča o izdajanju soglasij in poroštev za najeta posojila
javnih podjetij in javnih zavodov največ do višine 50.000 EUR in
za namen, ki je določen s proračunom občine za leto 2007;
– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna največ do
višini 50.000 EUR, na podlagi predhodnega soglasja ministra,
pristojnega za finance;
– odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov poslovnim bankam za ohranitev njihove
realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
32. člen
Pristojnosti Oddelka za javne finance:
1. opravlja plačila;
2. tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke;
3. pripravlja obvezne računovodske izkaze;
4. izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in pl. obveznosti;
5. arhivira izvirnike knjigovodskih listin;
6. nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih obvešča župana, ter mu predlaga
ustrezne ukrepe;
7. usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi
nosilci nalog v mejah planirane porabe;
8. obvešča župana o začasnih likvidnostnih proračunskih presežkih in jih v skladu s pooblastili veže pri poslovnih
bankah;
9. o finančnih zadevah obvešča Odbor za proračun in
finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem.
VII. NAMENSKI PREJEMKI
33. člen
Namenski prejemki proračuna Občine Gorje za leto 2007
so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega
sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov,
prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj) tudi naslednji prihodki:
prihodki iz naslova turistične takse, prihodki iz naslova okoljske
dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja
okolja zaradi odlaganja odpadkov, požarna taksa, ter druge
vrste namenskih prihodkov, ki jih kot take opredeljuje zakon o
izvrševanju proračuna. Med namenske prejemke se štejejo tudi
prejemki iz državnega proračuna za določene namene.
34. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali
ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov
povečata obseg izdatkov in prejemkov.
VIII. ZADOLŽEVANJE
35. člen
Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realiziranih prihodkov
iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom
zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz
državnega proračuna za investicije in če odplačilo glavnic in
obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v
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letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in
transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije.
Ne glede na omejitve iz prejšnjega odstavka se lahko občina zadolžuje za financiranje investicij na področju osnovnega
šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske unije, če odplačilo glavnice in
obresti v posameznem letu ne preseže dodatnih 3% realiziranih
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz
državnega proračuna za investicije in če doba odplačevanja ni
daljša od ekonomske življenjske dobe investicije.
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena, pa se nova Občina Gorje ne sem zadolževati, dokler
niso urejena premoženjsko pravna razmerja s prejšnjo občino
v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi.
36. člen
Zadolževanje Občine Gorje je možno na podlagi predhodnega soglasja ministra za finance, pod pogoji, ki jih določa
zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere
ministrstvo za finance ni izdalo soglasja, so nični. Soglasje ministra za finance je sestavni del pogodbe o zadolževanju.
37. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do
višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje Ministrstva
za finance v tem primeru ni potrebno.
Občina dolg iz naslova likvidnostne zadolžitve mora odplačati do 31. decembra proračunskega leta.
38. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga
v tekočem proračunskem letu.
39. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja, pri čemer se
izdana soglasja štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
40. člen
Občina lahko izdaja poroštva v obsegu in po pogojih, ki
jih določa predmetna zakonodaja. Poroštvene pogodbe lahko
v imenu občine sklepa župan ali oseba, ki jo župan pooblasti,
v skladu s 31. členom tega Odloka.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena, pa
nova Občina Gorje ne sem dajati soglasij in poroštev k zadolževanju, dokler niso urejena premoženjsko pravna razmerja s
prejšnjo občino v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi.
IX. PRORAČUNSKI NADZOR
41. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in
namembnostjo porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor.
42. člen
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo
sredstev, razporejenih s proračunom.
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pristojnemu
občinskemu organu predložiti finančne načrte dejavnosti za leto
2007 in morebitne programe investicij z navedenimi viri pokrivanja investicije, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
Uporabniki so dolžni predložiti občini zadeve iz prvega
odstavka tega člena ne glede na to, ali se v celoti ali delno
financirajo iz proračuna.
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni predložiti
občini periodične in letne računovodske izkaze v rokih, ki jih
določajo predpisi za oddajo periodičnega in zaključnega ra-
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čuna. Uporabniki so dolžni predložiti vse potrebne podatke na
zahtevo župana, nadzornega odbora ali drugega pristojnega
občinskega organa.
Na zahtevo občinske uprave ali Nadzornega odbora so
uporabniki proračuna dolžni predložiti potrebne podatke za
analizo porabe sredstev.
43. člen
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 10., 22., 23., 42., 44. in 50. členom tega odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje,
dokončno pa na predlog župana Občinski svet Občine Gorje.
X. POROČANJE
44. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna:
– pripravijo stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in ga do 10. februarja tekočega leta predložijo za finance
pristojnemu organu občine;
– pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta in
letno poročilo za preteklo leto in ga do 28. februarja tekočega
leta predložijo za finance pristojnemu organu občine;
– sestavijo premoženjsko bilanco in jo do 30. marca v prihodnjem letu predložijo za finance pristojnemu organu občine.
45. člen
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega
proračuna za preteklo leto in ga predloži ministru za finance
do 31. marca tekočega leta.
46. člen
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega
proračuna občinskemu svetu v sprejem.
Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti Ministrstvo za finance v 30 dneh po njegovem
sprejemu.
47. člen
Med letom je župan dolžan o realizaciji proračuna poročati
Občinskemu svetu po polletnem obračunu.
XI. ZAČASNO FINANCIRANJE
48. člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se
nanaša, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s
predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.
49. člen
V obdobju začasnega financiranja se ne sme povečati
število zaposlenih glede na stanje na dan 31. decembra preteklega leta.
50. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v proračunu
za preteklo leto in za katere so bila v proračunu za preteklo leto
zagotovljena sredstva.
51. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega lega.
52. člen
Odločitev o začasnem financiranju občine za obdobje
3 mesecev sprejme župan in o tem obvesti Občinski svet ter

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2486.

Nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v
uradnem glasilu občine.
53. člen
Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če proračun ni bil sprejet v roku 3 mesecev začasnega financiranja.

Št. 412/2007-D
Gorje, dne 17. maja 2007
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Odlok o potrditvi Zaključnega računa
proračuna občine Bled za leto 2006

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta
Občine Gorje (Uradni list RS, št. 2/07) je Občinski svet Občine
Gorje na 2. izredni seji dne 17. 5. 2007 sprejel

XII. KONČNE DOLOČBE
54. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007
dalje.
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ODLOK
o potrditvi Zaključnega računa proračuna
Občine Bled za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se potrdi Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2006.
2. člen
Planirani prihodki in odhodki ter realizirani prihodki in
odhodki za leto 2006 so:

Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Davčni prihodki

Rebalans I
2006

Veljavni
plan 2006

Realizacija
2006

1.457.645.000

1.477.191.000

1.493.556.975

Nedavčni prihodki

293.608.000

305.275.000

259.654.586

Kapitalski prihodki

193.400.000

193.400.000

107.527.412

4.000.000

4.000.000

4.032.000

98.193.000

98.193.000

93.248.521
1.958.019.494

Prejete donacije
Transferni prihodki
SKUPAJ PRIHODKI

2.046.846.000

2.078.059.000

Tekoči odhodki

645.921.000

645.444.000

611.008.371

Tekoči transferi

750.840.000

767.317.000

747.939.635

Investicijski odhodki

820.440.000

835.653.000

767.213.272

Investicijski transferi

145.915.000

145.915.000

104.151.193

SKUPAJ ODHODKI

2.363.116.000

2.394.329.000

2.230.312.471

A. PRIHODKI minus ODHODKI

–316.270.000

–316.270.000

– 272.292.977

ODHODKI

B. RAČUN FIN. TERJ. IN NALOŽB
C. RAČUN FINANCIRANJA
D. POVEČANJE OZIROMA ZMANJŠANJE
SR. NA RAČUNIH
USKLADITEV PRORAČUNA

+6.500.000

+6.500.000

+4.978.398

–27.000.000

–27.000.000

–25.884.568

–336.770.000

–336.770.000

–293.199.147

0

0

0

(A+B+C-D)
3. člen
Neporabljena sredstva proračuna Občine Bled za leto
2006 v znesku 44.847.308,74 SIT, se prenesejo v leto 2007,
kot sredstva na računih in se uporabijo za namene, določene
z razporeditvijo neporabljenih sredstev, potrjeno na seji Občinskega sveta Občine Bled.
Stanje na podračunu UJP na dan
1. 1. 2006

+345.004.290,45 SIT

Prilivi – odlivi leta 2006 v bilanci A.

–293.199.147,23 SIT

Sredstva obvezne proračunske
rezerve – odlivi v letu 2006
Razlika med vstopnim in izstopnim
DDV v 2006
Stanje podračunu UJP na dan
31. 12. 2006

–7.210.527,95 SIT
+252.693,47 SIT
+44.847.308,74 SIT
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4. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavni del
tega odloka.

PRAVILNIK
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v
Občini Idrija

5. člen

1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči
ob rojstvu otroka (v nadaljevanju: pomoč) staršem novorojenca
na območju Občine Idrija ter določa upravičence, višino pomoči,
pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do dodelitve pomoči.

Sredstva obvezne proračunske rezerve
8.234.795,80 SIT

Stanje 1. 1. 2006
Prihodki

0,00 SIT

Odhodki

–7.210.527,95 SIT

Stanje 31. 12. 2006

1.024.267,85 SIT

Sredstva za prenos v leto 2007

1.024.267,85 SIT

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411/2007-D
Gorje, dne 17. maja 2007
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

IDRIJA
2487.

Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi
kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter
naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 23. člena Statuta Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet
Občine Idrija na 5. redni seji dne 17. 5. 2007 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi kulturnih
in zgodovinskih spomenikov ter naravnih
znamenitosti na območju Občine Idrija
1. člen
V 6. členu Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih
spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija
(Uradni list SRS, št. 16/86, 17/88, Uradni list RS, št. 56/93,
45/97, 131/03) se doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. Hiša Ledine 20 – pri Jureč.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 66000-1/1999
Idrija, dne 17. maja 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

2. člen
Pomoč je enkratna socialna pomoč upravičencu, s katero
se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov,
ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do pomoči je vezana na novorojenca, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini
Idrija.
Pravico do pomoči lahko uveljavlja:
– eden od staršev, ki je državljan Republike Slovenije in
ima stalno prebivališče v Občini Idrija,
– v primeru, da starša ne živita skupaj, tisti od staršev, pri
katerem otrok dejansko živi oziroma v skladu s pisnim sporazumom med staršema,
– zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega
organa.
4. člen
Upravičenec nima pravice zahtevati pomoči po tem pravilniku, če jo prejme v drugi občini.
5. člen
Višina pomoči znaša 125 EUR. O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Idrija.
Sredstva za dodeljevanje pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Idrija.
6. člen
Pravico do pomoči uveljavlja upravičenec s pisno vlogo
na predpisanem obrazcu. Upravičenec prejme obrazec v sprejemni pisarni oziroma je na razpolago na spletni strani Občine
Idrija. Izpolnjen obrazec se pošlje po pošti ali vloži v sprejemni
pisarni Občine Idrija, najkasneje v šestih mesecih od otrokovega rojstva.
Po preteku tega roka pravice do denarne pomoči ni več
mogoče uveljavljati in se vloga s sklepom zavrže kot prepozna.
7. člen
K vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– izpisek iz rojstne matične knjige,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca,
– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta upravičenca,
– številko transakcijskega računa upravičenca in naziv
banke, pri kateri je odprt transakcijski račun,
– dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu
(kolikor zakoniti zastopnik – upravičenec ni eden od staršev).

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu
otroka v Občini Idrija

8. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve pomoči
vodi in o njej odloča občinski organ, pristojen za socialno
varstvo.
Pomoč se izplača upravičencu na njegov transakcijski
račun v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu
je bila dodeljena pomoč.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba pri županu.

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na
5. redni seji dne 17. 5. 2007 sprejel

9. člen
Prejemnik pomoči je dolžan vrniti znesek prejete pomoči
skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na

2488.

Uradni list Republike Slovenije
podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z
določbami tega pravilnika.
10. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka 6. člena tega pravilnika lahko upravičenec, za novorojenca rojenega v času od 1. 1.
2007 do začetka veljavnosti tega pravilnika, uveljavlja pravico do
pomoči v roku devetih mesecev od otrokovega rojstva.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 121-1/2007
Idrija, dne 17. maja 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

2489.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Idrija

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS,
št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo), 4. člena Pravilnika o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS,
št. 78/99, 107/00, 30/06) ter na podlagi 23. člena Statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski
svet Občine Idrija na 5. redni seji dne 17. 5. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
merilih za določitev podaljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost na območju
Občine Idrija
1. člen
V Pravilniku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 65/02) se spremeni 4. člen tako, da se glasi:
»Gostinec oziroma kmet prijavi obratovalni čas na predpisanem obrazcu in na način, ki ju določi Ministrstvo za gospodarstvo v Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »stanovanjskih
objektih ali v objektih v stanovanjskih naseljih« nadomesti z
besedilom »stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih
območjih«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30600-1/02-1
Idrija, dne 17. maja 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.
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Odredba o določitvi in o načinu pobiranja
nadomestila za obremenitev krajinskega parka
Zgornja Idrijca

Na podlagi 4. člena Odloka o razglasitvi krajinskega parka
Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 11/93, 37/95) ter na podlagi
23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01,
135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 5. redni seji
dne 17. 5. 2007 sprejel

ODREDBO
o določitvi in o načinu pobiranja nadomestila za
obremenitev krajinskega parka Zgornja Idrijca
1. člen
S to odredbo se določa obveznost plačevanja nadomestila za obremenitev krajinskega parka Zgornja Idrijca (v nadaljevanju: krajinski park), način določanja in način plačevanja
nadomestila za obremenitev krajinskega parka ter upravičence
do oprostitve plačevanja nadomestila za obremenitev krajinskega parka.
2. člen
Na območju krajinskega parka se plačuje nadomestilo
za obremenitev krajinskega parka. Zavezanci za plačilo nadomestila za obremenitev krajinskega parka so vozniki motornih
vozil. Nadomestilo za obremenitev krajinskega parka se pobira
ob vstopu v krajinski park v času, ki je določen s to odredbo.
3. člen
Nadomestilo za obremenitev krajinskega parka se pobira na vhodih v krajinski park v poletnem času od 1. junija
do 31. avgusta ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih od
7. do 19. ure.
4. člen
Višino nadomestila za obremenitev krajinskega parka določi s sklepom za vsako sezono župan Občine Idrija.
5. člen
Nadomestila za obremenitev krajinskega parka ne plačujejo:
– domačini s stalnim prebivališčem na območju krajinskega parka,
– gozdarji, delavci zavoda za gozdove, delavci zavoda za
varstvo narave, delavci zavoda za varstvo kulturne dediščine,
novinarji in drugi delavci pri izvajanju svojih nalog, če se izkažejo s službeno izkaznico,
– lovci in ribiči pri izvajanju svojih nalog ter ribiči z ribolovno dovolilnico z datumom na dan vstopa v krajinski park,
– intervencijska vozila,
– upravljalci objektov v okviru dejavnosti krajinskega parka.
6. člen
Lastniki počitniških objektov na območju krajinskega parka so upravičeni do oprostitve v višini 50% nadomestila za
obremenitev krajinskega parka.
Za občane Občine Idrija se določi enkratno letno nadomestilo za obremenitev krajinskega parka v primerni višini.
7. člen
Sredstva, pridobljena po tej odredbi, se namensko porabijo za izgradnjo in vzdrževanje infrastrukture na območju
krajinskega parka ter za delovnje posameznih dejavnosti v
okviru krajinskega parka.
8. člen
Z globo 41 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali
samostojni podjetnik, ki ne plača nadomestila za obremenitev
krajinskega parka.
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Z globo 20 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba ali
odgovorna oseba pravne osebe, ki ne plača nadomestila za
obremenitev krajinskega parka.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem določil te odredbe izvajajo občinski redarji oziroma pooblaščeni delavci občinske uprave
Občine Idrija.
10. člen
Z dnem začetka veljavnosti te odredbe prenehajo veljati
Odredba o določitvi in o načinu pobiranja nadomestila za
obremenitev krajinskega parka Zgornja Idrijca (sprejeta na seji
Občinskega sveta Občine Idrija dne 21. 6. 1995), Odredba o
spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi in o načinu pobiranja nadomestila za obremenitev krajinskega parka Zgornja Idrijca (sprejeta na seji Občinskega sveta Občine Idrija dne 30. 6.
1995) in Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi
in o načinu pobiranja nadomestila za obremenitev krajinskega
parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 54/03).
11. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
– Anton Čebular, Dob 2, Šentvid pri Stični, za večletne
dosežke na družbenem in gospodarskem področju.
Nagrado Josipa Jurčiča prejmeta:
– Maks Kozole, Glavarjeva 10, Ljubljana, za izredno prizadevno in uspešno delo na kulturnem področju.
– Bogomir Sušič, Vir pri Stični 87, Ivančna Gorica, za izjemne dosežke in dolgoletno prizadevanje na področju vzgoje
in izobraževanja.
Plaketa Antona Tomšiča prejme:
– Amalija Štrubelj, Malo Hudo 16, Ivančna Gorica, za
izredno prizadevno in uspešno delo, na turističnem in družbenem področju.
– Priznanje Župana Občine prejme:
– Jasmina Blatnik, Vodotučine 7, Ivančna Gorica, za dosežene uspehe pri šolanju.
3. člen
Priznanja in nagrade iz 2. člena se podeljujejo ob prazniku
občine – 29. maju.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 094-0001/2007
Ivančna Gorica, dne 21. maja 2007

Št. 35301-0001/02
Idrija, dne 17. maja 2007

Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

KRANJ

IVANČNA GORICA
2491.

Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna
Gorica za leto 2007

V skladu s 6. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije, št. 89/04 in 36/07) in na podlagi 3.,
19. in 22. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 8/96,
4/01) ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 6. seji dne 21. 5. 2007 sprejel

ODLOK
o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica
za leto 2007
1. člen
V letu 2007 se podelijo naslednja priznanja in nagrade:
– Častni občan Občine,
– Zlati grb Občine,
– Nagrada Josipa Jurčiča,
– Plaketa Antona Tomšiča,
– Priznanje Župana Občine.
2. člen
Naziv Častni občan se podeli:
– Stanislavu Ostermanu, direktorju družbe Livar Ivančna
Gorica, za izjemne dosežke na gospodarskem in športnem
področju.
– Štefanu Horvatu, Cesta Dolenjskega odreda 11, Višnja
Gora, za trajne dosežke na kulturnem področju.
Zlati grb Občine prejmeta:
– Mizarstvo Vencelj d.o.o., Šentvid pri Stični 66, Šentvid
pri Stični, za večletne uspehe na gospodarskem področju.

2492.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 3043/3 in 3043/4,
obe k.o. Žabnica

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 33. seji dne
23. 2. 2006 sprejel

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra na
zemljiščih parc. št. 3043/3 in 3043/4,
obe k.o. Žabnica
1. člen
Javno dobro na zemljiščih parc. št. 3043/3 in 3043/4, obe
k.o. Žabnica, preneha obstajati, ker v naravi ne predstavljata
javnega dobra.
2. člen
Lastninska pravica na zemljiščih parc. št. 3043/3 in
3043/4, obe k.o. Žabnica, se vpiše na Mestno občino Kranj.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Kranju.
Št. 46503-0035/2005-43/07
Kranj, dne 4. maja 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

Uradni list Republike Slovenije
MOKRONOG - TREBELNO
2493.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05, 93/05, 111/05), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1)
in 8. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00)
je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 6. redni seji
dne 8. 5. 2007 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za zemljišča parc. št. 2918/3 pot v izmeri 171 m2, parc. št. 2922/3 pot
v izmeri 303 m2, parc. št. 2922/5 pot v izmeri 660 m2, parc.
št. 2924/2 pot v izmeri 113 m2, parc. št. 2924/4 pot v izmeri
299 m2, parc. št. 2924/6 pot v izmeri 402 m2, parc. št. 2924/8
pot v izmeri 944 m2, parc. št. 2923/2 pot v izmeri 1379 m2,
parc. št. 2923/3 pot v izmeri 266 m2, parc. št. 2923/4 pot v
izmeri 44 m2, vse k.o. Trebelno in parc. št. 3840/2 pot v izmeri
397 m2, parc. št. 3840/4 pot v izmeri 265 m2, parc. št. 3840/6
pot v izmeri 254 m2, parc. št. 3879/3 pot v izmeri 379 m2, parc.
št. 3879/4 pot v izmeri 200 m2, parc. št. 3879/6 pot v izmeri
103 m2, vse k.o. Laknice.
II.
Zemljišča parc. št. 2918/3, 2922/3, 2922/5, 2924/2,
2924/4, 2924/6, 2924/8, 2923/2, 2923/3, 2923/4, vse k.o. Trebelno in parc. št. 3840/2, 3840/4, 3840/6, 3879/3, 3879/4,
3879/6, vse k.o. Laknice postanejo lastnina Občine Mokronog
- Trebelno.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 46503-13/2005
Mokronog, dne 8. maja 2007
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

2494.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05, 93/05, 111/05) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB1) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na
6. redni seji dne 8. 5. 2007 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča parc. št. 425/2 pot v izmeri 85 m2, parc.
št. 454/2 pot v izmeri 109 m2, parc. št. 458/3 pot v izmeri
437 m2, parc. št. 460/3 pot v izmeri 346 m2, parc. št. 461/3
pot v izmeri 155 m2, parc. št. 465/2 pot v izmeri 144 m2, parc.
št. 427/3 pot v izmeri 514 m2, parc. št. 437/3 pot v izmeri
554 m2, parc. št. 441/4 pot v izmeri 983 m2, parc. št. 441/5
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pot v izmeri 560 m2, parc. št. 441/6 pot v izmeri 45 m2, vse
k.o. Trebelno in parc. št. 2138/6 pot v izmeri 481 m2, parc.
št. 2138/7 pot v izmeri 236 m2, parc. št. 2180/3 pot v izmeri
645 m2, parc. št. 2180/4 pot v izmeri 138 m2, parc. št. 2208/3
pot v izmeri 891 m2, parc. št. 2221/8 pot v izmeri 335 m2, parc.
št. 2180/6 pot v izmeri 39 m2, parc. št. 2180/7 pot v izmeri
60 m2, vse k.o. Laknice.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 46503-13/2005
Mokronog, dne 8. maja 2007
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

RADEČE
2495.

Sklep o izdelavi Občinskega podrobnega
prostorskega načrta »Poslovno-stanovanjski
objekt Radeče«

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in
49. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99,
48/02, 52/02, 108/05 in 52/06 – UPB1) je župan Občine Radeče dne 16. 5. 2007 sprejel

SKLEP
o izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega
načrta »Poslovno-stanovanjski objekt Radeče«
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovno
– stanovanjski objekt Radeče (v nadaljevanju: OPPN) in
njegovih posameznih faz
1.1. Ocena stanja
Obravnavano območje se ureja na podlagi Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986
do leta 1990 za Občino Radeče (Uradni list RS, št. 80/01) in
na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev Občine Laško za Občino Radeče (Uradni
list RS, št. 80/01, 70/06).
Pripravljavec in pobudnik OPPN Poslovno – stanovanjski
objekt Radeče je Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433
Radeče.
Zemljišča znotraj območja ureditve so v naravi nepozidana stavbna zemljišča in se nahajajo med obstoječo Regionalno
cesto (obvoznico) na severovzhodni strani in obstoječo pozidavo na jugozahodni strani.
1.2. Razlogi
Naselje Radeče se razvija ob reki Savi, na križišču državnih cest, glavne ceste Krško – Zidani Most, ki poteka na vzhodu
naselja in regionalne ceste Radeče–Velika Reka, ki poteka čez
samo naselje. Regionalna cesta za Veliko Reko predstavlja
glavno mestno ulico v smeri sever–jug, ob kateri se razvijajo
mešane dejavnosti (centralne, storitvene, stanovanja …). Na
ta način se širi center naselja proti vzhodu, oziroma Savi.
Predvidena pozidava bo oblikovala vzhodno fasado novejšega
dela naselja, kot nadaljevanje že oblikovane fasade starega
dela naselja, ter bo s svojo dejavnostjo in arhitekturnim slogom
poudarila vstopno točko v naselje Radeče.

Stran

6338 /

Št.

45 / 25. 5. 2007

V naselju manjka bančnih dejavnosti, potreba je po izgradnji nove pošte, večje trgovine dnevne oskrbe s širšo ponudbo,
večje in kvalitetne restavracije (hotel), dodatni gostinski ponudbi (slaščičarna, okrepčevalnica, bar, motel, kmečki turizem,
prenočišča ...), specializirani trgovini (tekstil, obutev, knjigarna,
cvetličarna, železnina, pekarna, mesnica ...), razstavnih prostorih, galeriji, storitveni obrti (frizer, čevljar, čistilnica, urar ...) in
ostali intelektualni storitvi (odvetnik, projektant ...).
Namen OPPN je gradnja Poslovno – stanovanjskega
objekta Radeče, v katerem je predvidena ureditev 40 stanovanj
ter 6 poslovnih prostorov (banka, pošta …). Predviden kompleks je sestavljen iz dveh poslovno-stanovanjskih objektov
(blok A in blok B), ki sta med seboj povezana v kletnem delu
z garažno hišo. Del platoja nad garažno hišo (osrednji del) se
uredi kot trg, del pa kot poslovni prostor (pošta in banka). V
celotnem kompleksu (blok A in blok B in osrednji del) je predvideno skupno 40 stanovanj in 6 poslovnih prostorov. V kletnem
delu se uredi garažna hiša s 37 parkirnimi mesti za potrebe
stanovalcev kompleksa. Pred kompleksom se uredi 50 zunanjih
parkirnih mest.
2. Območje ureditve
Območje ureditve se nanaša na območje zemljišč s parc.
št. 174/13, 174/14, 174/55, 176/3, 177/3, 177/5, 177/6, 177/8 in
177/9, k.o. Radeče, ki se nahajajo med obstoječo pozidavo (na
jugozahodni strani) in regionalno cesto III. reda št. 665, odsek
1191 Velika Reka–Radeče (obvoznica).

Uradni list Republike Slovenije
Velikost območja je ca. 5650 m2.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
OPPN Poslovno-stanovanjski objekt Radeče se izdela
na podlagi:
– Idejne zasnove predvidenega posega in ureditve (izdelal ELITE d.o.o., Cesta krških žrtev 53, 8270 Krško, marec
2007) ter
– Geodetske podlage izdelane v skladu z določbami Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Pri izdelavi OPPN Poslovno – stanovanjski objekt Radeče
se upošteva:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Radeče (Uradni
list RS, št. 80/01);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško za Občino Radeče (Uradni list
RS, št. 80/01, 70/06) ter
– Vsa strokovna gradiva in podatki sodelujočih organov in
organizacij, določenih v 5. točki tega sklepa.
4. Roki za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovno-stanovanjski objekt Radeče in njegovih posameznih faz
Postopek priprave in sprejema OPPN Poslovno-stanovanjski objekt Radeče bo potekal po naslednjem terminskem planu:

FAZE

PRIČETEK/KONEC

Sklep o izdelavi OPPN

April 2007

Objava Sklepa o izdelavi OPPN

Začetek maja 2007

Osnutek OPPN za pridobitev smernic

Konec maja 2007

Dopolnjen osnutek OPPN

Konec junija 2007

Objava sklepa o 30-dnevni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka

Začetek julij 2007

Javna obravnava z javno razgrnitvijo

Julij 2007

Priprava stališč do podanih pripomb na dopolnjen osnutek OPPN

Konec avgusta 2007

Predlog OPPN za pridobitev mnenj

Začetek septembra 2007

Usklajen predlog OPPN

Začetek oktobra 2007

Sprejem usklajenega predloga OPPN na seji OS

Konec oktobra 2007

Objava v Uradnem listu

Začetek novembra 2007

Izdelava končnega dokumenta OPPN

Konec novembra 2007

5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN Poslovno-stanovanjski objekt Radeče podati smernice, k predlogu
pa mnenje, so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta
48, 1000 Ljubljana;
– RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Celje,
Lava 42, 3000 Celje;
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje
Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
– Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode;
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– Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje;
– Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja,
Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje;
– Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Titova 107,
1433 Radeče (voda, kanalizacija, ceste);
– Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana (magistralni plinovod);
– Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, (pooblaščenec: IBJ d.o.o. Celje, Ulica XIV. Divizije 14,
3000 Celje);
– KKS Radeče d.o.o., Cesta za gradom 4a, 1433 Radeče
(KDS omrežje);
– Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.
Ostali udeleženci:
– Krajevna skupnost Radeče, Titova ulica 107, 1433 Radeče.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovno-stanovanjski objekt Radeče
Finančna sredstva za pripravo OPPN Poslovno-stanovanjski objekt Radeče zagotavlja pripravljavec OPPN Poslovno-stanovanjski objekt Radeče.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-2/2007
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

SLOVENSKE KONJICE
2496.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev odloka lokacijskega načrta Spodnje
Preloge v Slovenskih Konjicah

Na podlagi 57. člena v povezavi s 46. in 97. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter
27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice
sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
odloka lokacijskega načrta Spodnje Preloge
v Slovenskih Konjicah
1. Ocena stanja in razlogi
Območje ureditve lokacijskega načrta Spodnje Preloge v
Slovenskih Konjicah (Uradni list RS, št. 52/06) obsega območje
zahodno od mesta Slovenske Konjice med regionalno cesto
Slovenske Konjice–Celje in lokalno cesto Slovenske Konjice
– Polene in predvideva na zahodnem območju gradnjo enodružinskih stanovanjskih objektov, na severovzhodnem območju
gradnjo objektov za bivanje in poslovno storitvene dejavnosti
ter na osrednjem območju gradnjo večstanovanjske zazidave.
Območje se ureja na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000/dopolnjen v letu 1994 in
1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega
plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni
list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04) je območje opredeljeno
kot stavbno zemljišče.
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Razlogi za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta
so v tem, da je bil prostorski akt izdelan za prodajo na trgu, novi
lastniki so pri načrtovanju objektov podali pobudo pripravljavcu
prostorskega akta:
– da se naklon streh lahko poveča iz 30 stopinj do 40
stopinj,
– da se dovoli izvedba dodatnih streh nad izzidanim delom objekta,
– da se dovoli moderna tipologija hiš z deljeno streho.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na celotno
območje obravnave opredeljene v sprejetem lokacijskem načrtu Spodnje Preloge v Slovenskih Konjicah (Uradni list RS,
št. 62/06)
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na spremembo meril in
pogojev za poseg v prostor kar se tiče naklona strešin, dodatnih
streh nad izzidanim delom objekta ter modernih tipologij hiš z
deljeno streho, bo podal načrtovalec prostorskega akta.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in
njegovih posameznih faz
Sklep o začetku priprave
spremembe prostorskega
akta

Maj 2007

Objava sklepa v uradnem
glasilu in na svetovnem
spletu, MOP

Maj 2007

Obvestilo MOP, Direktorat
za okolje o izvedbi celovite
presoje vplivov na okolje

30 dni

Priprava osnutka spremembe prostorskega akta

7 dni

Javno naznanilo o javni
razgrnitvi in javni obravnavi
osnutka

7 dni pred pričetkom javne
razgrnitve

Javna razgrnitev in javna
obravnava

30 dni

Priprava stališča do pripomb 7 dni po zaključku javne
in predlogov
razgrnitve
Stališča do pripomb in
predlogov

takoj od opredelitve
načrtovalca

Priprava usklajenega predloga

7 dni

Sprejemanje odloka na
občinskem svetu

September 2007

Objava v Uradnem listu

Oktober 2007

5. Nosilci urejanja prostora
Glede na to, da se spreminjajo in dopolnjujejo le merila
in pogoji za poseg v prostor kar se tiče naklona strešin, dodatnih streh nad izzidanim delom objekta ter modernih tipologij
hiš z deljeno streho, se v postopek sprememb in dopolnitev
prostorskega akta ne bodo ponovno vključevali nosilci urejanja
prostora.
6. Financiranje prostorskega akta
Glede na to, da bo zgolj tekstualna sprememba in dopolnitev odloka niso predvideni dodatni stroški.
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7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu RS, veljati začne
naslednji dan po objavi.

73
74

Št. 3505-0004/2007
Slovenske Konjice, dne 18. maja 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

TRANSFERNI PRIHODKI

439.649

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

402.011

7400 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna

401.339

7401 Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

ŠKOCJAN
2497.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Škocjan za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve), tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02, 2/04 in 10/04) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB), je Občinski svet
Občine Škocjan na 6. redni seji dne 15. maja 2007 sprejel

V tisoč SIT
Zaključni
račun leta
2006

I.
70

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

667.724

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

223.221

DAVČNI PRIHODKI

193.037

700 Davki na dohodek in dobiček

146.022

703 Davki na premoženje

25.278

704 Domači davki na blago in storitve

21.737

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI

30.184

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

13.706

711 Takse in pristojbine

445

712 Denarne kazni

975

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

206

714 Drugi nedavčni prihodki
72

0

14.852

KAPITALSKI PRIHODKI

4.854

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

3.773

722 Prih.od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

1.081

37.638

7410 Prejeta sredstva iz drž. pror.
iz predpristopnih pomoči EU

11.062
26.576

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

767.023

40

TEKOČI ODHODKI

157.127

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

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

2. člen
Zaključni račun – splošni del na ravni podskupin kontov
se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov

672

741 Prejeta sredstva iz drž. pror.
iz sredstev EU

7416 Prejeta sredstva iz drž. pror.
iz sredstev proračuna EU

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan
za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2006 (v nadaljevanju: zaključni račun).

0

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
43

III.

37.455
5.637
112.318
1.717
164.675
11.000
100.851
4.822
48.002

INVESTICIJSKI ODHODKI

399.668

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

399.668

INVESTICIJSKI TRANSFERI

45.553

431 Invest. transferi prav. in fiz. osebam,
ki niso pror. uporabniki

45.553

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

99.299

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

704

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

704

750 Prejeta vračila danih posojil

704

75

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKI DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0
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VI.

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

Št.

704

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+ 501)

99.924

50

ZADOLŽEVANJE

99.924

VIII. ODPLAČILO DOLGA
55

ODPLAČILO DOLGA

0

IX.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

X.

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

99.924
1.329

3. člen
Sestavni del tega odloka so strukturni in vsebinski dokumenti zaključnega računa po Navodilu o pripravi zaključnega
računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS,
št. 12/01).
4. člen
Zaključni račun rezervnega sklada:
– prenos sredstev iz leta 2005 v višini 1.078.646,64 SIT,
– oblikovanje sredstev
1.716.995,00 SIT
– obresti v višini
23.398,36 SIT,
– odhodke v višini
2.819.040,00 SIT,
– presežek odhodkov nad prihodki
0 SIT.
5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki iz zaključnega računa
proračuna Občine Škocjan za leto 2006 v višini 1.328.894,00 SIT
se prenaša v poslovanje leta 2007.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-0003/07
Škocjan, dne 15. maja 2006
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

TREBNJE
2498.

Statut Občine Trebnje

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 50/95, 80/98, 119/05 in 80/06) je Občinski svet Občine
Trebnje na 6. redni seji dne 9. 5. 2007 sprejel

STATUT
Občine Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
VSEBINA:
I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. NALOGE OBČINE
III. ORGANI OBČINE
IV. OŽJI DELI OBČINE
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V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI ODLOČANJU V OBČINI
VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
IX. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV IN
ORGANIZACIJ
X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
1. člen
Ta statut ureja, oziroma določa, temeljna načela organizacije in delovanja Občine Trebnje (v nadaljevanju: občina) in
njenih organov, organov občinskega sveta, krajevne skupnosti;
njihove pristojnosti in naloge, način njihovega financiranja, načela organiziranosti in delovanja njihovih organov; organizacijo
občinske uprave in javnih služb, premoženja in financiranja
občine, splošne in posamične akte občine, varstvo občine v
razmerju do države in drugih občin, način sodelovanja občanov
pri sprejemanju odločitev v občini in širših lokalnih samoupravnih skupnostih ter druga vprašanja skupnega pomena v občini,
ki jih določa zakon.
2. člen
(1) Občina Trebnje je samoupravna lokalna skupnost
ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Arčelca, Artmanja vas, Babna Gora, Belšinja vas, Benečija, Bič, Blato, Breza, Brezovica pri Mirni, Cesta, Cirnik, Čatež, Češnjevek,
Debenec, Dečja vas, Dobrava, Dobravica pri Velikem Gabru,
Dobrnič, Dol pri Trebnjem, Dolenja Dobrava, Dolenja Nemška
vas, Dolenja vas pri Čatežu, Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Dolenje Medvedje selo, Dolenje Ponikve, Dolenje Selce, Dolenji
Podboršt pri Trebnjem, Dolenji Podšumberk, Dolenji Vrh, Dolga
Njiva pri Šentlovrencu, Dolnje Prapreče, Glinek, Goljek, Gombišče, Gomila, Gorenja Dobrava, Gorenja Nemška vas, Gorenja
vas, Gorenja vas pri Čatežu, Gorenja vas pri Mirni, Gorenje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Medvedje selo, Gorenje Ponikve,
Gorenje Selce, Gorenji Podboršt pri Veliki Loki, Gorenji Podšumberk, Gorenji Vrh pri Dobrniču, Gornje Prapreče, Gradišče
pri Trebnjem, Grič pri Trebnjem, Grm, Grmada, Hudeje, Iglenik
pri Veliki Loki, Jezero, Kamni Potok, Knežja vas, Korenitka, Korita, Kriška Reber, Križ, Krtina, Krušni Vrh, Kukenberk, Lipnik,
Lisec, Log pri Žužemberku, Lokve pri Dobrniču, Lukovek, Luža,
Mačji Dol, Mačkovec, Mala Loka, Mala Ševnica, Male Dole pri
Stehanji vasi, Mali Gaber, Mali Videm, Martinja vas, Medvedjek, Meglenik, Migolica, Migolska Gora, Mirna, Mrzla Luža,
Muhabran, Občine, Odrga, Orlaka, Pekel, Pluska, Podlisec,
Potok, Praprotnica, Preska pri Dobrniču, Primštal, Pristavica
pri Velikem Gabru, Račje selo, Ravne, Razbore–del, Rdeči
Kal, Repče, Replje, Reva, Rihpovec, Rodine pri Trebnjem,
Roje pri Čatežu, Roženpelj, Rožni Vrh, Sajenice, Sejenice, Sela
pri Šumberku, Selo pri Mirni, Selska Gora, Stan, Stara Gora,
Stehanja vas, Stranje pri Dobrniču, Stranje pri Velikem Gabru,
Studenec, Svetinja, Šahovec, Šentlovrenc, Ševnica, Škovec,
Škrjanče, Šmaver, Štefan pri Trebnjem, Trbinc,Trebanjski Vrh,
Trebnje, Trnje, Vavpča vas pri Dobrniču, Velika Loka, Velika
Ševnica, Velike Dole, Veliki Gaber, Veliki Videm, Volčja Jama,
Volčje Njive, Vrbovec, Vrhovo pri Šentlovrencu, Vrhtrebnje,
Vrtače, Zabrdje, Zagorica, Zagorica pri Čatežu, Zagorica pri
Dobrniču, Zagorica pri Velikem Gabru, Zavrh, Zidani Most,
Žabjek, Železno, Žubina.
(2) Območje Občine Trebnje se lahko v skladu z zakonom
spremeni.
(3) Sedež občine je v Trebnjem, Goliev trg 5.
(4) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
(5) Občino predstavlja in zastopa župan.
(6) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z
zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
(7) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom.
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3. člen
(1) Na območju Občine Trebnje so kot ožji deli občine
ustanovljene krajevne skupnosti. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status krajevnih skupnosti so določene s tem
statutom in s statuti krajevnih skupnosti.
(2) Na območju Občine Trebnje so ustanovljene krajevne
skupnosti, s pripadajočimi naselji in ulicami:
– krajevna skupnost Čatež: Čatež, Dolenja vas pri Čatežu, Goljek, Gorenja vas pri Čatežu, Kriška Reber, Križ, Razbore-del, Roje pri Čatežu, Sejenice, Trebanjski Vrh, Zagorica
pri Čatežu;
– krajevna skupnost Dobrnič: Artmanja vas, Dobrava, Dobrnič, Gorenja vas, Korita, Lisec, Lokve pri Dobrniču, Podlisec,
Preska pri Dobrniču, Reva, Stranje pri Dobrniču, Šahovec,
Vavpča vas pri Dobrniču, Vrbovec, Zagorica pri Dobrniču, Železno;
– krajevna skupnost Dolenja Nemška vas: Češnjevek,
Dečja vas, Dolenja Dobrava, Dolenja Nemška vas, Dolenje
Ponikve, Dolenji Podboršt pri Trebnjem, Gorenja Dobrava,
Gorenje Ponikve, Gradišče pri Trebnjem, Grm, Jezero, Lipnik,
Lukovek, Meglenik, Rihpovec, Rodine pri Trebnjem;
– krajevna skupnost Knežja vas: Dolenje Kamenje pri
Dobrniču, Dolenje Selce, Gor. Kamenje pri Dobrniču, Gorenje
Selce, Knežja vas, Krušni Vrh, Luža, Občine, Roženpelj;
– krajevna skupnost Mirna: Brezovica pri Mirni, Cirnik,
Debenec, Glinek, Gomila, Gorenja vas pri Mirni, Migolica, Migolska Gora, Mirna, Praprotnica, Ravne, Sajenice, Selo pri Mirni, Selska Gora, Stan, Stara Gora, Ševnica, Škrjanče, Trbinc,
Volčje njive, Zabrdje, Zagorica;
– krajevna skupnost Račje selo: Blato, Hudeje, Mala Ševnica, Račje selo, Velika Ševnica;
– krajevna skupnost Sela pri Šumberku: Arčelca, Babna
Gora, Dolenji Podšumberk, Gorenji Podšumberk, Log pri Žužemberku, Orlaka, Replje, Sela pri Šumberku, Volčja Jama,
Vrtače, Zavrh;
– krajevna skupnost Svetinje: Dolenji Vrh, Gorenji Vrh pri
Dobrniču, Rdeči Kal, Svetinja, Šmaver;
– krajevna skupnost Šentlovrenc: Dolga Njiva pri Šentlovrencu, Dolnje Prapreče, Gornje Prapreče, Krtina, Kukenberk,
Mačji Dol, Mali Videm, Martinja vas, Muhabran, Potok, Šentlovrenc, Veliki Videm, Vrhovo pri Šentlovrencu, Žabjek;
– krajevna skupnost Štefan: Belšinja vas, Benečija, Breza, Gorenja Nemška vas, Grič pri Trebnjem, Kamni Potok,
Pluska, Rožni Vrh, Štefan pri Trebnjem, Zidani Most;
– krajevna skupnost Trebnje: Dol pri Trebnjem, Dolenje Medvedje selo, Gorenje Medvedje selo, Grmada, Odrga,
Pekel, Primštal, Repče, Studenec, Trebnje z vsemi ulicami,
Vrhtrebnje;
– krajevna skupnost Velika Loka: Gor. Podboršt pri Veliki
Loki, Iglenik pri Vel. Loki, Korenitka, Mačkovec, Mala Loka,
Mrzla Luža, Škovec, Trnje, Velika Loka;
– krajevna skupnost Veliki Gaber: Bič, Cesta, Dobravica
pri Vel. Gabru, Gombišče, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali
Gaber, Medvedjek, Pristavica pri Vel. Gabru, Stehanja vas,
Stranje pri Vel. Gabru, Velike Dole, Veliki Gaber, Zagorica pri
Vel. Gabru, Žubina.
4. člen
(1) Občina Trebnje (v nadaljnjem besedilu: občina) v
okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja naloge
lokalnega pomena, določene v Zakonu o lokalni samoupravi
ter naloge, določene s predpisi občine na podlagi zakona, ki
zadevajo prebivalce občine.
(2) Občina lahko opravlja posamezne naloge iz državne
pristojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva in so po
njenem predhodnem soglasju nanjo prenesene z zakonom.
5. člen
(1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani.
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(2) Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice
na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih
v skladu s tem statutom.
(3) Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.
(4) Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih
nepremičnin na območju občine.
6. člen
(1) Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s
sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi
in državo.
(2) Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi
drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
(3) Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze,
združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne
občinske uprave, javne sklade, javne zavode, javna podjetja.
(4) Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja skupnih interesov združujejo v združenja.
7. člen
(1) Občina ima svoj grb, zastavo in žig. Odločitev o grbu
in zastavi sprejme občinski svet s statutarnim sklepom.
(2) Žig je okrogle oblike, premera 35 mm, z navedbo imena in sedeža občine. V sredini žiga je grb občine.
(3) Napis in grb Občine Trebnje se sprejemata s statutarnim sklepom.
8. člen
(1) Občina ima 2 spominska dneva: 10. april – rojstni datum Pavla Golie in 29. junij – rojstni datum Friderika Baraga.
(2) Občina ima tudi občinski praznik, ki ga sprejme občinski svet s statutarnim sklepom.
(3) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: OBČINA Trebnje, v notranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet; Župan;
Nadzorni odbor; Občinska uprava, Občinska volilna komisija.
V sredini žiga je grb občine. Uporabo in hrambo žiga občine
določi župan s sklepom.
(4) Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in
nagrade, v skladu s posebnim odlokom.
II. NALOGE OBČINE
9. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statutom,
zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:
– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske
akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in
premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
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3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:  
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo
razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in
nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju
gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj
gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov,
– skrbi za skladen razvoj občine.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju
občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini
ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi
institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in
delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod in
zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja
sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene
ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in
drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti
občine,
– ustanavlja sklade za pospeševanje socialnih, kulturnih
in drugih dejavnosti.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge
dejavnosti varstva okolja tako, da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,
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– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
– zagotavlja pogoje za razvoj sonaravnega kmetijstva in
za celostni razvoj podeželja ter obnovo vasi,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter ureja promet v občini,
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih
cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in
normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje
za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in
izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih
in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema programe varnosti,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se
kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
13. Omogoča pogoje za razvoj kmetijstva v občini, dopolnilnih dejavnosti, gostinstva in turizma.
14. Opravlja druge naloge v okviru veljavne zakonodaje.
10. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja
tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih
predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,
– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,
– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov
v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
11. člen
(1) Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične
naloge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične
in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje
statističnih in evidenčnih podatkov.
(2) Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo
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v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih osebah, ki
imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki
imajo sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini.
(3) Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri
varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v
skladu z zakoni, ki urejajo to področje na način in pod pogoji.
(4) Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih osebne
podatke na način in pod pogoji, kot je to določeno v Zakonu o
lokalni samoupravi.
(5) Občina pridobiva podatke od upravljavcev nepremičninskih evidenc brezplačno, oziroma pod enakimi pogoji, kot
veljajo za neposredne uporabnike državnega proračuna.

splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih
organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga
za odločanje občinskih organov.
(3) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakoni, ta statut
in poslovnik občinskega sveta.
(4) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine
o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo
pravni interes.

III. ORGANI OBČINE

2. Občinski svet

1. Skupne določbe

16. člen
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
(2) Občinski svet šteje 21 članov, od tega enega predstavnika romske skupnosti.
(3) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata
prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na
naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni
z zakonom drugače določeno.
(4) Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
(5) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v dvajsetih (20) dneh po izvolitvi članov občinskega
sveta, če je za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa
najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.

12. člen
(1) Organi občine so:
– občinski svet
– župan
– nadzorni odbor občine.
(2) Občina ima tudi:
– občinsko volilno komisijo kot samostojni občinski organ,
ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter
splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov
ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov
– svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
– štab civilne zaščite
– odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in
elementarnih nesreč
– in druge komisije, katerih ustanovitev in naloge dovoljuje zakon.
(3) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.
(4) Člani občinskega sveta, župan in podžupan (podžupani) so občinski funkcionarji.
13. člen
(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne,
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
(2) Občinska uprava odloča o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in
naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
(3) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in
administrativna opravila za občinske organe.
(4) Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi njihovo notranjo organizacijo
in delovno področje.
(5) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave,
usmerja in nadzoruje pa jo župan.
14. člen
(1) Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je na
seji navzoča večina članov organa občine.
(2) Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina opredeljenih članov, razen v primeru, kadar zakon ali ta statut določata
drugače.
15. člen
(1) Delo organov občine je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem

17. člen
(1) Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se
opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim
glasovanjem v skladu z zakonom.
(2) Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu,
predstavnika romske skupnosti pa po večinskem sistemu.
(3) O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta
odloči občinski svet z odlokom.
18. člen
(1) Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema
mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo
koristi občine.
(2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja
skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na
občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne
pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave
glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega
odbora,
– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
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dov,

– daje soglasje k statutom krajevnih skupnosti,
– daje soglasje k imenovanjem direktorjev javnih zavo-

– imenuje častne občane,
– sprejme program dela občinskega sveta,
– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno
opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat,
pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen,
– sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine,
– odloča o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim
premoženjem in o pravnem poslu odplačnega pridobivanja nepremičnega premoženja,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov
drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila
za določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov
ustanovitelja v njihovih organih,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje direktorje javnega podjetja, kolikor
drug predpis ne določa drugače,
– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovljenih
na podlagi zakona,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni
del je tudi program varstva pred požari,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred
požari,
– sprejme letni načrt na področju športa, kulture, socialnega varstva, kmetijstva,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega
delovanja v vojni,
– v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste delovnih mest za določen čas v kabinetu župana,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.
19. člen
(1) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(2) Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo
župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski
upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
(3) Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja
funkcije člana občinskega sveta.
20. člen
(1) Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
(2) Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti
podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan
odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.
(3) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan
oziroma pooblaščeni član občinskega sveta, ne more voditi že
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši član
občinskega sveta.
(4) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati
najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na
podlagi posamičnega pooblastila župana.
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(5) Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic
seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno
gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo
gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke.
Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami.
(6) Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih
dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega
sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni
zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.
21. člen
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi
in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov
zagotavlja občinska uprava.
22. člen
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
(3) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih
sprejme občinski svet na predlog župana.
(4) Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v
poslovniku občinskega sveta.
(5) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.
(6) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo
člani sveta.
(7) Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu (podžupanom), članom občinskega sveta,
predsedniku nadzornega odbora občine in direktorju občinske
uprave. O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.
(8) Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave
so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na
vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.
23. člen
(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon
določa drugačno večino.
(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet.
(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov.
(4) Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.
(5) Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj
enkrat letno.
24. člen
(1) Predčasno prenehanje mandata člana občinskega
sveta ureja zakon.
(2) Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega
sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali
pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.
(3) Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko
občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vpra-
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šanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski
razlogi za prenehanje mandata.
(4) Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
(5) Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.
2.1. Odbori in komisije občinskega sveta
25. člen
(1) Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
(2) Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
(3) Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles
občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.
(4) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov
ter opravi imenovanje.
26. člen
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima 7 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa
občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s
plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje
odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače
in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.
27. člen
(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za prostor, komunalno in prometno infrastrukturo,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za gospodarske dejavnosti,
– odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
– odbor za proračun in finance,
– odbor za lokalno samoupravo,
– komisija za pripravo statuta in poslovnika občinskega
sveta.
(2) Odbori ter komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja štejejo 7 članov, komisija za pripravo statuta in
poslovnika pa 9 članov. Delovno področje in število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s
poslovnikom občinskega sveta.
28. člen
(1) Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed
svojih članov, in sicer najmanj polovico, ostale člane pa izmed
drugih občanov, če zakon ne določa drugače. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
(2) Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.
(3) Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
(4) Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
29. člen
(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.
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(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno,
da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
30. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti
na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog
novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do
prve naslednje seje občinskega sveta.
3. Župan
31. člen
(1) Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah.
Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
(2) Mandatna doba župana traja štiri leta.
(3) Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet
na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur
za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.
(4) Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi mora
pisno obvestiti občinski svet.
32. člen
(1) Župan predstavlja in zastopa občino.
(2) Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine
in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za
izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
– sklepa pravne posle o ravnanju s stvarnim premoženjem,
– sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, na
predlog direktorja občinske uprave določi sistemizacijo delovnih
mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v
občinski upravi ter lahko pooblasti direktorja občinske uprave
za te naloge,
– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje
organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot
in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi
župani občin ustanoviteljic,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut,
– pripravi program dela.
33. člen
(1) Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če
meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer
mora navesti razloge za zadržanje.
(2) Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
(3) Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim

Uradni list Republike Slovenije
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
(4) Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta
župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko
župan začne postopek pri upravnem sodišču.
(5) Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo,
ki je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.
34. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju
zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi letni načrt
varstva pred požari,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma
naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo
izdelati načrte zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski
svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno
dolžnost.
35. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu
ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu
takoj, ko se ta lahko sestane.
36. člen
(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina
največ dva podžupana. Podžupana izmed članov občinskega
sveta imenuje in razrešuje župan.
(2) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.
(3) Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za
katere ga župan pooblasti.
(4) Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana.
(5) Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice
glasovati za odločitve občinskega sveta.
(6) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno. O tem pisno obvesti občinski
svet.
37. člen
(1) Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan
ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.
(2) V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.
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38. člen
(1) Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu,
lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe
občine.
(2) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.
39. člen
(1) Predčasno prenehanje mandata župana je določeno
z zakonom.
(2) Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na
podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi
za prenehanje mandata.
(3) Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
(4) Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše
občinska volilna komisija nadomestne volitve.
(5) Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata
člana občinskega sveta.
(6) Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi
razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.
4. Nadzorni odbor
40. člen
(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje
pristojnosti:
–  opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja
zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi
sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
41. člen
(1) Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh
po svoji prvi seji.
(2) Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
(3) Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter
člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih
skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.
(4) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev
člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za
predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet.
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42. člen
(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju
skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji
navzočih večina članov.
(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika in podpredsednika nadzornega odbora.
(3) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje. Podpredsednik nadomešča predsednika Nadzornega odbora v skladu s pooblastili.
(4) Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino
glasov navzočih članov.
(5) Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.
(6) Nadzorni odbor uporablja žig določen s tem statutom.
43. člen
(1) Nadzorni odbor z letnim programom dela določi vrste nadzora, ki jih bo opravil in druge potrebne dejavnosti
in aktivnostmi v zvezi z nadzori ter ostale zadeve v zvezi z
zagotavljanjem potrebnih sredstev za delovanje nadzornega
odbora.
(2) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če
je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora
najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za
spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba
nadzornega programa mora biti obrazložena.
(3) Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o
svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca
januarja koledarskega leta za preteklo leto.
(4) Nadzorni odbor sodeluje z županom in občinskim svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih delov, organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.
(5) Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega
odbora se lahko udeleži seje občinskega sveta, ko obravnava
predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor
oceni, da so pomembne za njegovo delo.
44. člen
(1) Na občinski upravi in pri občinskih organih nadzorni
odbor lahko opravlja neposredni nadzor.
(2) Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov
in drugih) na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih
računov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom
proračunskih sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.
(3) Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru
župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna.
(4) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane
osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na
ugotovitve in dajati pojasnila.
45. člen
(1) Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom, nadzornega odbora
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je
zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
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– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval
v postopku, ki je predmet nadzora.
(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za
izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.
O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
46. člen
(1) Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega
odbora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju:
nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in
ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo
o nadzoru.
(2) Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku petih
(5) dneh pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb
nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje
osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku petnajstih (15) dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.
(3) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji.
Vsak član se lahko o osnutku poročila izjavi, na koncu izjavo
poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah
nadzorni odbor sprejme predlog poročila o nadzoru.
(4) Če predlog poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali
dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek
poročila o nadzoru dopolniti.
(5) Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora in vodja nadzora.
47. člen
(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog poročila o nadzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga poročila o nadzoru vložiti ugovor. Nadzorni odbor mora o
ugovoru odločiti v petnajstih dneh od prejema ugovora.
(2) Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po
odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču
in pristojnemu ministrstvu.
48. člen
(1) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno
dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem
temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.
(2) Z ocenami nadzorni odbor presodi kateri predpisi so bili
kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.
(3) V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadzorovane
osebe pravilno in/ali smotrno.
(4) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana
oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi
ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem
poslovanju.
(5) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in/ali neuspešno.
(6) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših
stroških.
(7) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.
(8) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji
poslovanja nadzorovane osebe.
(9) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje kako
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nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže le poti
za izboljšanje.
49. člen
(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in
računsko sodišče.
(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja
utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
50. člen
(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan
in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi
pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega
odbora.
(2) Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s
pomembnimi zakoni in drugi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine,
odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa
plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava,
katerih ustanoviteljica je občina in drugi) ter z za poslovanje
občine pomembnimi odločitvami.
(3) Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših
ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na
pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.
51. člen
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj
enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati
rešitve za izboljšanje poslovanja.
52. člen
(1) Delo nadzornega odbora je javno.
(2) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi
varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom
ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno
pravne osebe, zaupne narave.
(3) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh članov
odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki,
če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče
zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
(4) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve
javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.
(5) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo
on pooblasti.
53. člen
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
(2) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi,
ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi
zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje
gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih
opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela
nadzornega odbora.
(3) Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru
javni uslužbenci zaposleni v občinski upravi ali zunanji stro-
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kovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne
strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski
svet. Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor tudi, ko se
opira na mnenje ali izvid izvedenca ali mnenje zunanjega
strokovnjaka, ne pa ko se opira na poročilo notranje revizijske
službe.
54. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu v posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega
odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.
55. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
plačila za opravljanje dela v skladu z aktom občinskega sveta.
Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi
v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene župan. Za
delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za
sodne izvedence.
56. člen
Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.
5. Občinska uprava
57. člen
(1) Notranjo organizacijo in delovno področje občinske
uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
(2) Sistemizacijo delovnih mest v občinski na predlog
direktorja občinske uprave občine določi župan.
58. člen
(1) Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z
drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna občinska
uprava.
(2) Organizacija in delo skupne občinske uprave se določi z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov
sprejmejo občinski sveti občin.
59. člen
(1) Organi občinske uprave odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih
koristih v upravnih zadevah v upravnem postopku.
(2) Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah
iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
(3) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.
(4) O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.
60. člen
(1) Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave podpisuje direktor občinske uprave po pooblastilu župana.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
61. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in
drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno
poslovanje v skladu z uredbo vlade.
62. člen
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
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teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
63. člen
(1) O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah
iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.
64. člen
(1) O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali
zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave,
ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi
odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih
stvareh.
(2) O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
6. Drugi organi občine
65. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
66. člen
(1) Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine,
ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi
načrti.
(2) Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.

Uradni list Republike Slovenije
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih
odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna
signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti
ipd.),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje
njihove skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in
izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih
proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo
do spremembe režima vodnih virov,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih
prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in
sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– daje soglasje k odločitvam o razpolaganju in upravljanju
z nepremičnim premoženjem občine, ki je skupnostim dano v
uporabo in upravljanje,
– opravlja druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

67. člen
(1) Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli
občine ustanovljene krajevne skupnosti.
(2) Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem,
funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in
pravnem smislu.
(3) Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor
občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega
območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo. Občinski svet mora pobudo obvezno
obravnavati.
(4) Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji
prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se
ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na
katerem naj bi se ustanovila skupnost.

69. člen
(1) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v
okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom.
(2) Organ krajevne skupnosti je svet.
(3) Krajevna skupnost ima svoj statut, v katerem med
drugim določi:
– število članov sveta
– število volilnih enot v skladu z zakonodajo.
Statut krajevne skupnosti začne veljati, ko da nanj soglasje občinski svet.
(4) Krajevne skupnosti odgovarjajo za svoje obveznosti
z vsem svojim premoženjem. Občina odgovarja za obveznosti
krajevne skupnosti subsidiarno.
(5) Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
(6) Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Pravni posli, ki jih sklene krajevna
skupnost, so veljavni le ob soglasju župana razen, če je z
veljavnim odlokom o proračunu za posamezne posle drugače
določeno.
(7) Odločitve o prodaji nepremičnin, katere je pridobila
krajevna skupnost s sredstvi občinskega proračuna ali po odločitvi občinskega sveta, so veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet. Odločitve o nakupu nepremičnin, katerih vrednost
presega 10% proračuna krajevnih skupnosti, so veljavne, ko da
nanje soglasje občinski svet.
(8) Krajevne skupnosti dajejo soglasja k razpolaganju
občine z nepremičnim premoženjem krajevnih skupnosti, ki so
ga financirale ali sofinancirale krajevne skupnosti.

68. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev
v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem
območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo
pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in
zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

70. člen
(1) Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani
s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način
izvolitve članov sveta določa zakon.
(2) Kandidate za člane sveta krajevne skupnosti lahko
določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih (10) volivcev
in politične stranke registrirane v občini.
(3) Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
(4) Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in
konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
(5) Funkcija člana sveta je častna.

IV. OŽJI DELI OBČINE
(krajevne skupnosti)
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71. člen
Prvo sejo novoizvoljenega sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje dvajset (20) dni po izvolitvi članov sveta
krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati
več kot polovici njegovih članov. Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za
konstituiranje občinskega sveta.

(3) Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti
je odgovoren predsednik sveta.
(4) Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti
se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe in določbe odloka o proračunu občine.
(5) Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.

72. člen
(1) Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino
glasov navzočih članov.
(2) Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne
skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.
(3) Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če
to zahteva župan in občinski svet ali najmanj polovica članov
sveta.
(4) Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno
uporablja poslovnik občinskega sveta.

76. člen
(1) Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega
odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti
in razpiše predčasne volitve:
– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom
zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi
in splošnimi akti občine.
(2) Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine
krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne
opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma
da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje
nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.

73. člen
(1) Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu
s tem statutom. Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter
oblikuje svoja stališča in mnenja,
– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih
splošnih aktov občine.
(2) Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne
skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače
določeno.
(3) Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za
sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe
tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
74. člen
(1) Za delovanje in opravljanje nalog krajevnih skupnosti
se zagotovijo sredstva v proračunu občine.
(2) Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov
prebivalcev krajevnih skupnosti lahko občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij,
zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti
v skladu z njihovim namenom.
(3) Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje sveti krajevnih skupnosti zagotovi, in
z njimi upravlja občina.
(4) Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem
skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo
razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega statuta.
(5) Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti na občino.
(6) Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja
krajevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom
v skladu z enakomernim regionalnim razvojem.
75. člen
(1) Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti
zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto
oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Finančne načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova
priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.
(2) Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih
skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
77. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju
v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
1. Zbor občanov
78. člen
(1) Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi
s tem in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne
skupnosti,
– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo
programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot
so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov
in nevarnih stvari,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene
občinski svet ali župan.
(2) Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov,
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
79. člen
(1) Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno
ali več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
(2) Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na
pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.
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(3) Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na
zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v
krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev
v tej skupnosti.
(4) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli.
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo
zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po
prejemu pravilno vložene zahteve.
80. člen
(1) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.
(2) Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen način.
81. člen
(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje
predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor
sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
(3) Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko
volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o
odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno
običajen način objavi.
2. Referendum o splošnem aktu občine
82. člen
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki
so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet,
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski
davki in druge dajatve.
(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega
odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana
občinskega sveta.
(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.
83. člen
(1) Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali
član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine.
(2) Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.
(3) Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
84. člen
(1) Referendum se opravi kot naknadni referendum, na
katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine
ali njegove posamezne določbe.
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(2) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.
(3) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju
volje volivcev ne spremeni.
(4) Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil
splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega
mandata.
85. člen
(1) Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih
določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.
(2) Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in
priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
(3) Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.
(4) Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana
v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno
neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori,
se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma
obvesti pobudnika in občinski svet.
(5) Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi
upravno sodišče.
86. člen
(1) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma
z osebnim podpisovanjem.
(2) Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.
(3) Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
(4) Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom
zadostno število volivcev.
87. člen
(1) Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim
odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom
zahteva ustavnosodno presojo take zahteve.
(2) Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost
dan.
(3) Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo
referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”,
dan razpisa in dan glasovanja.
(4) Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
(5) Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska
volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
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88. člen
(1) Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
(2) Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.
89. člen
(1) Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki
vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
(2) Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, v kolikor ni s tem
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno
vprašanje drugače urejeno.
(3) Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način,
ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.
3. Svetovalni referendum
90. člen
(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih
vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali
za njen del.
(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
(4) Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne
zavezuje občinskih organov.
4. Drugi referendumi
91. člen
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.
5. Ljudska iniciativa
92. člen
(1) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek
s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu
občine.
(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski svet
obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene zahteve.
(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od
dne pravilno vložene zahteve.
93. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
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(2) Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
95. člen
(1) Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina
javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
(2) Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih
področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.
96. člen
Na področju obveznih gospodarskih javnih služb občina
zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– na drugih področjih, če tako določa zakon.
97. člen
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne službe.
98. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
99. člen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne
službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev
določenih z zakonom.
100. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami skupno
pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih javnih služb.
101. člen
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh
ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
(2) V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev,
način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.
102. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so
po zakonu obvezne.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

94. člen
(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.

103. člen
(1) Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.

Stran

6354 /

Št.

45 / 25. 5. 2007

(2) Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober
gospodar.
(3) Občinski svet na predlog župana sprejme letni načrt
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.
(4) Ravnanje s stvarnim premoženjem v lasti občine se
izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon in predpisi,
ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine.
(5) Za neodplačno pridobitev premoženja je treba upoštevati zakon in predpise, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem.
104. člen
(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov,
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
(2) Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.
105. člen
(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet
po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.
(2) Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega
se sprejema.
(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.
(4) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne
smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske
rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.
106. člen
(1) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov.
(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine,
ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.
107. člen
(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugimi splošnim aktom
občine.
(3) Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra,
pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.
(4) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana
in posamezne javne uslužbence občinske uprave.
(5) Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v mesecu juliju za tekoče leto. Poročilo mora vsebovati
podatke in informacije, določene z zakonom.
108. člen
(1) Proračun občine se sprejme z odlokom o proračunu
občine, rebalans proračuna pa z odlokom o spremembi proračuna.
(2) Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev,
začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna
pooblastila za izvrševanje proračuna.
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(3) V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja
proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki
jih določa zakon.
(4) Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvajanjem ne more uravnovesiti proračuna občine.
109. člen
(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na
katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot
v preteklem letu.
(2) Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na
županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za
tri mesece.
110. člen
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom, določeni pogoji, le
za namene in v višini, določeni s proračunom.
111. člen
(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o
proračunu občine.
(2) Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša
obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna,
na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v
proračunsko rezervo.
(3) Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju tekočega leta.
112. člen
(1) Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun,
pripravi župan predlog zaključnega računa proračuna in ga
predloži občinskemu svetu v sprejem.
(2) O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan ministrstvo, pristojno za finance v 30 dneh po sprejemu.
113. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.
114. člen
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica
je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če
je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski
svet. Soglasje izda župan.
(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij
in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na
predlog župana občinski svet.
115. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služba
občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovodskih
opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri specializirani organizaciji.
116. člen
(1) Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v
okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave.
(2) Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu,
ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z
zakonom in podzakonskimi predpisi.
117. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
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VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine
118. člen
(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega
sveta, odloki in pravilniki.
(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.
119. člen
(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme
občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.
(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.
120. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko
večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.
121. člen
(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz
svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa
način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene
pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
122. člen
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, lahko pa tudi v
občinskem glasilu in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če
ni v njih drugače določeno.
(2) V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.
2. Posamični akti občine
123. člen
(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
(2) S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča
občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene
državne pristojnosti.
124. člen
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače
določeno.
(2) O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti odloča državni organ, ki ga določi zakon.
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
IX. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV
IN ORGANIZACIJ
125. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine.
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126. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi
predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina
posega v njeno pristojnost.
127. člen
(1) Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti
uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.
(2) Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati,
da je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine.
Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega
postopka v osmih dneh.
128. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih
oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi
občine, določene z ustavo in zakoni.
129. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje
mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.
X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA
130. člen
(1) Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci
občinske uprave.
(2) Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje,
medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.
(3) V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
(4) Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje
nalog iz državne pristojnosti.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
131. člen
Do 31. 12. 2007 občina krajevnim skupnostim za skupno
dogovorjene programe in funkcionalne izdatke odstopa sredstva nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davek od
premoženja, ki so prihodek integralnega proračuna.
132. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05 in 80/06).
133. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007- 00013/2007
Trebnje, dne 9. maja 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 50/95, 80/98, 119/05 in 80/06), je Občinski svet Občine
Trebnje, na 6. redni seji dne 9. 5. 2007 sprejel

POSLOVNIK
Občinskega sveta Občine Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
VSEBINA:
I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. KONSTITUIRANJE SVETA
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA
IV. SEJE SVETA
V. AKTI OBČINSKEGA SVETA
VI. VOLITVE IN IMENOVANJA
VII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN SVETOM
VIII. JAVNOST DELA
IX. DELA SVETA V IZREDNEM STANJU
X. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA
XI. KONČNA DOLOČBA
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega
sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic in
dolžnosti članov in članic občinskega sveta (v nadaljevanju:
člani sveta).
2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za
delovanje delovnih teles sveta in njihovih članov. Način dela
delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja tudi
v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki
delovnih teles.
3. člen
(1) Svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem
jeziku.
(2) Svet in njegova delovna telesa zasedajo v prostorih
občinske uprave Goliev trg 5, Trebnje, v času delovnih dni
občinske uprave.
4. člen
(1) Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
(2) Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna tajnost.
(3) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve
javnosti dela sveta in njegovih delovnih teles določa ta poslovnik.
5. člen
(1) Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih, slavnostnih in
žalnih sejah.
(2) Redne seje se sklicujejo najmanj štirikrat na leto.
(3) Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika
ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
(4) Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.
(5) Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in
drugih svečanih priložnostih.
(6) Žalne seje se sklicujejo ob smrti: častnega občana
občine, župana, podžupana, člana občinskega sveta in bivših
županov Občine Trebnje.
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6. člen
Svet predstavlja župan oziroma županja (v nadaljnjem
besedilu: župan), delovno telo sveta pa predsednik oziroma
predsednica delovnega telesa (v nadaljnjem besedilu: predsednik).
7. člen
(1) Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom
občine.
(2) Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih
in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.
(3) Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna
telesa sveta. Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor občinske uprave.
II. KONSTITUIRANJE SVETA
8. člen
(1) Svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih
več kot polovica mandatov članov sveta.
(2) Prvo sejo sveta nove občine skliče prejšnji župan
najkasneje 20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot
10 dni po prejemu končnega poročila Občinske volilne komisije,
v primeru drugega kroga volitev.
(3) Prvo sejo sveta vodi najstarejši član sveta oziroma
član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi svet. Če seja
ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik Občinske
volilne komisije.
(4) Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki in določijo predlog
dnevnega reda konstitutivne seje, sedežni red izvoljenih članov
sveta, predlog članov komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
9. člen
(1) Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet
in volitev župana
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih
pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah
kandidatov za župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
(2) O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja
in ne odloča.
(3) Dnevni red konstitutivne seje lahko vsebuje tudi slovesno prisego župana in njegov pozdravni nagovor.
10. člen
(1) Na prvi seji svet izmed navzočih članov sveta najprej
imenuje tri člansko mandatno komisijo za pregled prispelih
pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta.
Člane mandatne komisije lahko predlaga vsak član sveta. Svet
glasuje o predlogih po vrstnem redu kot so bili vloženi, dokler
niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet
ne odloča.
(2) Mandatna komisija na podlagi poročila Občinske volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili
izvoljeni za člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih
pritožbah kandidatov za člane sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov članov sveta.
(3) Če je vložena pritožba kandidata ali predstavnika
kandidata za župana, mandatna komisija na podlagi poročila
Občinske volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana pripravi
poročilo v vsebini in upravičenosti pritožbe ter predlaga svetu
odločitve o posameznih pritožbah.
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11. člen
(1) Mandate članov sveta potrdi svet na predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o
izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o
vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
(2) Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet
z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.
(3) Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej
odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
(4) Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana sveta, pa je zoper njegov mandat župana
vložena pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme glasovati.
Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana,
če je bil izvoljen tudi za člana sveta.
12. člen
(1) Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani sveta in novi župan, mandat
dotedanjim članom sveta in županu pa preneha.
(2) Kolikor svet ni sprejel pritožbe zoper mandat župana
iz četrtega odstavka 11. člena, prične novoizvoljenemu županu
teči mandat, mandat dotedanjemu županu pa preneha.
(3) S prenehanjem mandata članov sveta, preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih telesih sveta.
13. člen
(1) Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih
članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
kot svoje stalno delovno telo.
(2) Komisija mora do prve naslednje seje sveta pregledati
članstvo v občinskih organih in delovnih telesih.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA
14. člen
(1) Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
(2) Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se
sej in sodelovati pri delu sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih
delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu,
vendar brez pravice glasovanja.
(3) Član sveta ima pravico:
– predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte, razen
proračuna, zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v
zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme svet na predlog
župana, ter obravnavo drugih vprašanj iz njegove pristojnosti;
– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih aktov in odločitev sveta ter predlagati dopolnila (amandmaje) teh
predlogov;
– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej sveta;
– predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles sveta in organov javnih zavodov, javnih podjetij in
skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina
oziroma v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje predstavnike.
(4) Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne
narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z
akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih
sredstev, za katere zve pri svojem delu.
(5) Član sveta ima pravico do sejnine v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim aktom sveta
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do dela plače za nepoklicno opravljanje funkcije občinskega
funkcionarja.
15. člen
(1) Član sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi
mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem
svoje funkcije.
(2) Član sveta nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki
niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.
16. člen
(1) Svetniki imajo pravico, da se povezujejo v svetniške
skupine. Svetnik je lahko član le ene svetniške skupine.
(2) Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani sveta izvoljeni
z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list, imajo le
pravice, ki gredo posameznemu svetniku.
17. člen
(1) Član sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila in pojasnila, ki so mu
potrebna v zvezi z delom v svetu in njegovih delovnih telesih.
(2) Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na vprašanja članov sveta in jim posredovati zahtevana
pojasnila. Če član sveta to posebej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.
(3) Član sveta ima pravico županu, podžupanu in direktorju občinske uprave postaviti vprašanje ter jim lahko da pobudo
za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njihove pristojnosti.
18. člen
(1) Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude praviloma v pisni obliki, lahko pa tudi ustno.
(2) Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna
točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
(3) 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. Ustno postavljeno
vprašanje ne sme trajati več kot 3 minute, obrazložitev pobude
pa ne več kot 5 minut.
(4) Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je naslovljeno.
(5) Pri obravnavi vprašanj in pobud mora biti na seji obvezno prisoten župan občine. Če je župan občine zadržan, določi,
kdo ga bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.
(6) Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki
so bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana
ob obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva
odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali njegov namestnik odgovori na
naslednji seji.
(7) Župan, podžupan, direktor občinske uprave lahko na
posamezna vprašanja ali pobude odgovorijo pisno, pisno mora
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.
19. člen
(1) Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje
vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo.
Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga svetu, da se o
zadevi opravi razprava, o čemer odloči svet z glasovanjem.
(2) Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje.
20. člen
(1) Član sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delovnih teles, katerih član je.
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(2) Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,
katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti župana
oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka
seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti
župana oziroma predsednika delovnega telesa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogoče.
(3) Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu,
lahko predsednik delovnega telesa predlaga svetu njegovo
razrešitev.
(4) Članu sveta, ki se ne udeleži seje, sejnina ne pripada.
IV. SEJE SVETA
1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji
21. člen
(1) Svet dela in odloča na sejah.
(2) Seje sveta sklicuje župan.
(3) Župan sklicuje seje sveta v skladu s programom dela
sveta, na podlagi sklepa sveta in na predlog drugih predlagateljev, določenih s statutom občine, ter če to zahtevajo okoliščine,
mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.
(4) Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden je končana predhodno sklicana seja, svet pa nove redne seje ne more
začeti, dokler ne konča prejšnje redne seje.
22. člen
(1) Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega
reda se pošlje članom najkasneje 7 dni pred dnevom, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo
podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Posamezno gradivo
se lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda. Občinski svet ne
more odločati o zadevah, glede katerih članom sveta ni bilo prej
poslano oziroma vročeno gradivo.
(2) Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, podžupanu
(podžupanom), predsedniku nadzornega odbora občine, direktorju občinske uprave, predsednikom svetov krajevnih skupnosti, vodjem političnih strank in list, zastopanih v svetu ter
predstavnikom medijev.
(3) Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti
v fizični obliki na papirju, če tako s pisno izjavo naroči prejemnik
pa lahko tudi na disketi, zgoščenki, drugem podobnem nosilcu
podatkov ali po elektronski pošti.
23. člen
(1) Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje,
ali na zahtevo 1/4 članov sveta.
(2) V zahtevi članov sveta za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo
gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča, če člani sveta ne
razpolagajo z gradivom, pa zahteva županu in občinski upravi,
katero gradivo naj se za sejo pripravi.
(3) Izredno sejo sveta skliče župan. Če izredna seja sveta, ki so jo zahtevali člani sveta, ni sklicana v roku sedem dni
od predložitve pisne obrazložene zahteve za sklic s priloženim
ustreznim gradivom, jo lahko skličejo člani sveta, ki so sklic
zahtevali oziroma njihov pooblaščeni predstavnik. V tem primeru lahko sejo vodi član sveta, ki ga določijo člani, ki so sklic
izredne seje zahtevali.
(4) Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti
vročeno članom sveta najkasneje tri dni pred sejo. Vabilo se
pošlje v skladu z 22. členom tega poslovnika in se objavi na
spletni strani občine.
(5) Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja
sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem
seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem
primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami seji, na
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sami seji pa se lahko predloži tudi gradivo za sejo. Svet pred
sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje ugotovi
utemeljenost razlogov za sklic. Če svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne opravi in se skliče nova izredna ali redna seja
v skladu s tem poslovnikom.
24. člen
(1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic
izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi
se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge
dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti
občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter
predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim
glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja
dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere
ure se šteje trajanje seje).
(2) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano
vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo
več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani,
ki so glasovali.
(3) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je
sprejet, če so za sklep glasovali vsi svetniki, ki so do roka
oddali svoj glas. Če je kateri izmed svetnikov glasoval proti
sklepu, se opravi izredna seja sveta ali pa se točka uvrsti na
prvo naslednjo redno sejo sveta.
(4) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin,
določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni
vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev koliko članov
sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti
na prvo naslednjo redno sejo sveta.
25. člen
(1) Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne
točke dnevnega reda, ki jih določi župan.
(2) Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede
na dnevni red seje potrebna.
26. člen
(1) Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan.
(2) Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki
imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni
s tem poslovnikom.
(3) Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.
(4) O sprejemu dnevnega reda odloča svet na začetku
seje.
(5) Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, kadar ta
ni bil predlagatelj.
27. člen
(1) Sejo sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej
sveta pooblasti podžupana ali drugega člana sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči).
(2) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa
tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član sveta.
(3) Izredno sejo sveta, ki jo skličejo člani sveta ker župan ni
opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslovnikom, vodi član
sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje zahtevali.
28. člen
(1) Seje sveta so javne.
(2) Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in
predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta.
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(3) Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini
in občane se o seji obvesti z objavljenim vabilom, ki mu je
priloženo gradivo za sejo. Objava se opravi vsaj tri dni pred
sejo na spletni strani občine ter na krajevno običajen način.
Sredstvom javnega obveščanja se pošlje še obvestilo po elektronski pošti.
(4) Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko
spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost
mora biti vidno ločen od prostora za člane sveta.
(5) Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega
obveščanja dopusti zvočno in slikovno snemanje posameznih
delov seje. O zahtevi občana za snemanje posameznih delov
seje odloči svet.
(6) Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva
javnega obveščanja moti delo sveta, ga predsedujoči najprej
opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta, pa ga
odstrani iz prostora.

O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prejšnje seje odloči svet.
(3) Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

29. člen
(1) Župan predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo za
javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega
reda, če to terjajo zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma
druge javne ali zasebno pravne osebe, zaupne narave oziroma
državna, vojaška ali uradna tajnost, ki v skladu z zakonom niso
informacije javnega značaja.
(2) Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov
sveta navzoč na seji.
(3) Član sveta ne sme sporočiti podatkov iz dokumentov
oziroma gradiv, ki so zaupne narave oziroma podatkov iz seje,
ki poteka brez navzočnosti javnosti.

34. člen
(1) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda
lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna
obrazložitev sme trajati največ deset minut, če ni s tem poslovnikom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.
(2) Če ni župan predlagatelj, poda župan ali podžupan
oziroma njun pooblaščeni namestnik mnenje k obravnavani
zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa sveta,
ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev županovega mnenja in
beseda predsednika delovnega telesa lahko trajata največ po
deset (10) minut.
(3) Po tem dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu,
kakor so se priglasili k razpravi. K razpravi se lahko priglasijo
z dvigom zelenega kartona. Po vrstnem redu prijav se razpravljavce zapiše, predsedujoči pa vrstni red razpravljavcev glasno
prebere. Razprava posameznega člana lahko traja največ pet
minut. Svet lahko sklene, da posamezen član iz utemeljenih
razlogov lahko razpravlja dalj časa, vendar ne več kot deset
(10) minut.
(4) Razpravljavec lahko praviloma razpravlja dvakrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razpravljavca. K repliki se razpravljavci prijavijo z dvigom rumenega
kartona. Replika mora biti konkretna in se mora nanašati na
imenovanje predhodnih razpravljavcev. V najavi replike mora
član sveta napovedati komu replicira in kaj. Predsedujoči lahko
odvzame svetniku, ki replicira besedo, če se replika ne nanaša
na njegovo napoved oziroma na točko dnevnega reda. Replike
smejo trajati največ tri (3) minute.
(5) Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan,
predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razprave lahko trajajo le po tri minute.

2. Potek seje
30. člen
(1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed
članov sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more
udeležiti.
(2) Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.
(3) Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.
31. člen
(1) Svet na začetku seje določi dnevni red.
(2) Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda,
nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri postopek.
(3) Mandatne zadeve se uvrstijo na dnevni red takoj za
točko »potrditev zapisnika«.
(4) Zadeve, katerih predlagatelj je župan, se brez razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.
(5) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom
sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na
dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja in glasuje.
(6) Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma
za razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje
predlog dnevnega reda v celoti.
32. člen
(1) Po določitvi dnevnega reda seje, svet odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje.
(2) Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje
seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni.

33. člen
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po
določenem (sprejetem) vrstnem redu. Kadar je pri isti točki
vloženih več predlogov, se najprej obravnava predlog župana,
sledi obravnava predlogov po vrstnem redu kot so bili vloženi
v proceduro.
(2) Med sejo lahko svet izjemoma spremeni vrstni red
obravnave posameznih točk dnevnega reda, če med potekom
seje nastopijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno posamezno
gradivo obravnavati pred točko dnevnega reda na katero je
uvrščeno. Spremembo vrstnega reda obravnave je potrebno
pisno obrazložiti.

35. člen
(1) Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na
dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči pozval.
(2) Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali prekorači čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z
razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči
svet brez razprave.
36. člen
(1) Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o
kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo
zahteva.
(2) Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom,
odloči svet o tem vprašanju brez razprave.
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(3) Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako
ali popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu
da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora
član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več kot
pet minut.
37. člen
(1) Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Če
je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev
ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in
nadaljuje po predložitvi teh predlogov.
(2) Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi na
predlog člana sveta, o tem odloči svet, če je to potrebno zaradi
odmora, priprave predlogov po zaključeni razpravi, potrebe po
posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj. V primeru
prekinitve predsedujoči določi, kdaj se bo seja nadaljevala.
(3) Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja
ni več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo sveta
prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti
v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.
38. člen
(1) Seje sveta se sklicujejo praviloma ob sredah ob 16.
uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več
kot štiri ure.
(2) Predsedujoči odredi petnajstminutni odmor vsaj po
dveh urah neprekinjenega dela.
(3) Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen predlog posameznega ali skupine članov sveta, župana
ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave dopolnil
(amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko
traja največ trideset minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma
v okviru posamezne točke največ dvakrat.
(4) Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči občinski svet,
ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje
drugič.
39. člen
(1) Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne
želi odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če
časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.
(2) Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, svet konča
sejo.
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(2) Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe
tega poslovnika.
(3) Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu besede
krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta.
(4) Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep
odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti prostor,
v katerem je seja.
43. člen
(1) Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in
iz poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten
potek seje.
(2) Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da
se odstranijo vsi poslušalci.
44. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda
na seji sveta, jo prekine.
4. Odločanje
45. člen
(1) Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina
vseh članov sveta.
(2) Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru
oziroma prekinitvi.
(3) Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov sveta v sejni sobi (dvorani). Preverjanje sklepčnosti lahko
zahteva vsak član sveta ali predsedujoči kadarkoli.
(4) Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska
večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj dve
tretjini vseh članov sveta.
46. člen
Svet sprejema odločitve z večino glasov opredeljenih
članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana
odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov izrekla
“ZA“ njen sprejem.
47. člen
(1) Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
(2) S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene
pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali vsak član sveta.

41. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči
naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

48. člen
(1) Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu,
o katerem se odloča. Predsedujoči pred vsakim glasovanjem
prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja.
(2) Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas, razen če
ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v okviru
posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati največ
dve minuti.
(3) K glasovanju pozove predsedujoči člane sveta tako,
da jim najprej predlaga, da se opredelijo «ZA« sprejem predlagane odločitve, po zaključenem opredeljevanju za sprejem odločitve pa še, da se opredelijo »PROTI« sprejemu predlagane
odločitve. Vsak član glasuje o isti odločitvi samo enkrat, razen,
če je glasovanje v celoti ponovljeno.
(4) Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.

42. člen
(1) Opomin se lahko izreče članu sveta, če govori, čeprav
ni dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če na kak drug
način krši red na seji.

49. člen
(1) Javno glasovanje se opravi z dvigom zelenega kartona »ZA« oziroma dvigom rdečega kartona »PROTI«, z uporabo
glasovalne naprave ali s poimenskim izjavljanjem.

3. Vzdrževanje reda na seji
40. člen
(1) Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme
nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
(2) Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med
govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo
le predsedujoči.
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(2) Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči
na predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh članov sveta.
(3) Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da
glasno izjavi “ZA“ali “PROTI«. O poimenskem glasovanju se
piše zaznamek tako, da se pri vsakem članu sveta zapiše, kako
je glasoval, ali pa se zabeleži njegova odsotnost. Zaznamek je
sestavni del zapisnika seje.

5. Zapisnik seje sveta

50. člen
(1) Tajno se glasuje z glasovnicami.
(2) Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi svet na predlog
predsedujočega. Administrativno-tehnična opravila v zvezi s
tajnim glasovanjem opravlja delavec občinske uprave, ki ga
določi župan.
(3) Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot
je članov sveta. Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga
uporablja svet.
(4) Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas
glasovanja.
(5) Komisija vroči glasovnice članom sveta in sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki
je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost
glasovanja.
(6) Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev “ZA“ in “PROTI“. “ZA“ je na dnu glasovnice
za besedilom predloga na desni strani, “PROTI“ pa na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo “ZA“ ali besedo “PROTI“.
(7) Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
(8) Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke, imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem
redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži
zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za
katerega se želi glasovati in največ toliko zaporednih številk,
kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba
imenovati.
(9) Ko član sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v
glasovalno skrinjico.
51. člen
(1) Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja.
(2) Poročilo o izidu glasovanja vsebuje podatke o:
– datumu in številki seje sveta,
– predmetu glasovanja,
– sestavi glasovalne komisije s podpisi njenih članov,
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov “ZA“ in število glasov “PROTI“, oziroma
pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,
– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa
katerih kandidat je imenovan.
(3) O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
ki ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.
(4) Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.
52. člen
(1) Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja
ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
(2) O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na
predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega. O isti zadevi je mogoče
glasovati največ dvakrat. Javnega poimenskega glasovanja
se ne ponavlja.
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53. člen
(1) O vsaki seji sveta se piše zapisnik.
(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o udeležbi na seji sveta in ob posameznem
glasovanju, o odsotnosti članov sveta in razlogih zanjo, o
udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji,
o sprejetem dnevnem redu, imenih razpravljavcev, povzetek
razprave posameznih razpravljajočih, posebej tistih, ki razpravljajo proti predlaganemu predlogu, predlogih sklepov, o izidih
glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti, o vseh postopkovnih odločitvah predsedujočega in sveta
ter o stališčih komisije za pripravo statuta in poslovnika o
postopkovnih vprašanjih. Zapisniku je treba predložiti original
vabila in gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano
na seji. V zapisnik se ne piše razprav, razen stališč za katere
član sveta ali župan izrazita zahtevo, da se v zapisnik zapiše
kot njegovo mnenje. V zapisnik pa se pišejo stališča, ki so jih
posamezni člani izrekli proti predlogom sklepov s poimensko
navedbo članov sveta.
(3) Za zapisnik seje sveta skrbi direktor občinske uprave.
Na vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo in potrdijo
zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih sej občinskega sveta. Vsak član sveta ima pravico podati pripombe na
zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči svet. Če so pripombe
sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.
(4) Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je
sejo vodil, in delavec občinske uprave, ki je vodil zapisnik.
(5) Občinska uprava je dolžna zapisnik seje sveta posredovati članom sveta v roku sedmih (7) dni po končani seji.
(6) Po sprejemu se zapisnik objavi na spletnih straneh
občine in na krajevno običajen način. Zapisnik nejavne seje
oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu
seje občinskega sveta, se ne prilaga v gradivo za redno sejo
občinskega sveta in ne objavlja. Člane sveta z njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.
(7) V skladu s tehničnimi možnostmi se omogoči objavo
zvočnega zapisa sej občinskega sveta na spletni strani Občine
Trebnje.
54. člen
(1) Potek seje sveta se snema na magnetofonski trak,
ki se hrani še eno leto po koncu mandata članov sveta, ki so
sestavljali svet, katerega seja je bila posneta.
(2) Magnetogram seje se hrani skupaj z zapisnikom in
drugim gradivom s seje.
(3) Član sveta in drug udeleženec seje, če je za to dobil
dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati magnetogram. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave.
(4) Član sveta in drug udeleženec seje lahko zahteva, da
se del posnetka dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede
del seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev,
vloži pisno pri županu. Župan zagotovi prepis ustreznega dela
magnetograma.
55. člen
(1) Ravnanje z gradivom sveta, ki je zaupne narave, določi svet na podlagi zakona s posebnim aktom.
(2) Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, zapisniki sej ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih teles se
hrani v arhivu občinske uprave.
(3) O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradiva izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki
urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.
56. člen
(1) Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo, ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih organih občinske
uprave, če je to potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije.
Vpogled odredi župan občine na podlagi pisne zahteve člana
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sveta. Original zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi se
hrani pri gradivu, ki je bilo vpogledano.
(2) V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave,
odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom sveta.
6. Strokovna in administrativno-tehnična
opravila za svet
57. člen
(1) Za strokovno in administrativno delo za svet in za delovna telesa sveta je odgovoren direktor občinske uprave.
(2) Direktor občinske uprave organizira strokovno in tehnično pripravo gradiv za potrebe sveta in določi javnega uslužbenca, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga
opravila potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih
teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi
določeno posebno delovno mesto.
(3) Za zapisnik sveta in delovnih teles sveta skrbi direktor
občinske uprave, ki lahko za vodenje zapisnikov pooblasti
druge javne uslužbence občinske uprave.
7. Delovna telesa sveta
58. člen
(1) Svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima sedem (7) članov.
(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– svetu predlaga kandidate za delovna telesa sveta in
druge organe, ki jih imenuje svet,
– svetu in županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s
kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,
– pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter
drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve
sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke
občinskih funkcionarjev,
– zbira predloge o zaslužnih občanih, podjetjih in organizacijah ter daje mnenja in predloge za podelitev državnih in
občinskih priznanj ter odlikovanj,
– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet.
(4) Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se konstituira
in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.
59. člen
(1) Svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot
svoja delovna telesa. Komisije in odbori sveta v okviru svojega
delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in aktom o
ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo
svetu mnenja in predloge.
(2) Komisije in odbori sveta lahko predlagajo svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen
proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za
katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme
svet na predlog župana.
60. člen
Stalna delovna telesa sveta, ustanovljena s statutom občine, so naslednji odbori:
– odbor za prostor, komunalno in prometno infrastrukturo
– odbor za družbene dejavnosti
– odbor za gospodarske dejavnosti
– odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
– odbor za proračun in finance
– odbor za lokalno samoupravo
– komisija za pripravo statuta občine in poslovnika sveta.
61. člen
(1) Odbori štejejo sedem (7) članov, komisija za pripravo
statuta občine in poslovnika pa devet (9) članov.
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(2) Odbori obravnavajo vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na svojem področju, ki so svetu
predlagani v sprejem, oblikujejo o njih svoje mnenje in svetu
podajo stališče s predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti v roku, da omogoča sklic redne seje sveta, svoje mnenje, stališče in predloge pa
pisno predložiti pred sklicem redne seje županu.
(4) Odbori lahko predlagajo svetu v sprejem odloke in
druge akte iz svoje pristojnosti.
62. člen
(1) Odbor za prostor, komunalno in prometno infrastrukturo ima sedem (7) članov.
(2) Odbor obravnava predloge aktov in odločitev, in sicer
na področju:
– urbanizma in prostorskega planiranja
– varstva naravne in kulturne dediščine
– varstva okolja
– ustanavljanja, financiranja in nadzorovanja javnih služb
na področju okolja in prostorskega urejanja
– razvoja naselij
– izgradnje, vzdrževanja in upravljanja z energetskimi,
vodovodnimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami
– izgradnje, vzdrževanja in upravljanja javnih cest, javnih
poti, parkirišč, trgov, parkov in drugih javnih površin
– urejanja prometa
– izgradnje, vzdrževanja in upravljanja pokopališč, organizacijo pogrebnih storitev ter organizacijo mrliško ogledne službe
– ustanavljanja, financiranja in nadzorovanja javnih služb
na področju komunalne dejavnosti
– varstva tal in vodnih virov
– varstva zraka, varstva pred hrupom ter zbiranja in deponiranja odpadkov.
(3) Odbor za prostor, komunalno in prometno infrastrukturo lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz
njegove pristojnosti na svojem področju dela.
63. člen
(1) Odbor za družbene dejavnosti ima sedem (7) članov.
(2) Odbor obravnava predloge aktov in odločitev, in sicer
na področju:
– zdravstva, socialnega skrbstva, predšolskega varstva,
varstva otrok in družin, invalidov in ostarelih,
– vzgoje in izobraževanja na nižji, srednji in visoki ravni,
– pospeševanja kulturne, raziskovalne, knjižničarske, informacijsko-dokumentacijske dejavnosti,
– razvoja športa in rekreacije,
– varstva naravne in kulturne dediščine, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda
stališče s predlogom odločitve.
(3) Odbor za družbene dejavnosti lahko predlaga svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem
področju dela.

nov.

64. člen
(1) Odbor za gospodarske dejavnosti ima sedem (7) čla-

(2) Odbor obravnava predloge aktov in odločitev, in sicer
na področju:
– sodelovanja med občino in z gospodarskimi subjekti
– problematike zaposlovanja
– pogojev za razvoj vseh gospodarskih in negospodarskih
dejavnosti, vključno z malim gospodarstvom, katerih razvoj bo
v interesu občine
– razvoja turizma
– razvoja demografsko ogroženih območij
– promocije občine, organizacije promocijskih prireditev
ter izdajanje ustreznih publikacij.
(3) Odbor za gospodarske dejavnosti lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
svojem področju dela.
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65. člen
(1) Odbor za proračun in finance ima sedem (7) članov.
(2) Odbor obravnava predloge aktov in odločitev, in sicer
na področju:
– delitvene bilance občinskega premoženja
– oblikovanja proračuna
– financiranja porabnikov občinskega proračuna
– gospodarjenja z občinskim premoženjem in sredstvi, ki
so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
svetu poda stališče s predlogom odločitve.
(3) Odbor za proračun in finance lahko predlaga svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem
področju dela.
66. člen
(1) Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo ima sedem (7)
članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev, in sicer na področju:
– razvoja kmetijstva, vključno s poljedelstvom, živinorejo,
lovom in ribolovom
– gozdarske dejavnosti.
(3) Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo lahko predlaga
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
svojem področju dela.
67. člen
(1) Odbor za lokalno samoupravo ima sedem (7) članov.
(2) Odbor obravnava predloge aktov in odločitev, in sicer
na področju:
– lokalne samouprave v občini ter krajevnih skupnostih
– vključevanja občine v širše lokalne skupnosti
– financiranja krajevnih skupnosti
– preoblikovanja občine, ki so svetu predlagani v sprejem,
oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom
odločitve.
(3) Odbor za lokalno samoupravo lahko predlaga svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem
področju dela.
68. člen
(1) Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika sveta
ima devet (9) članov.
(2) Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in
drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov.
(3) Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede
skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in
statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi
veljavnimi akti občine.
(4) Komisija lahko predlaga svetu v sprejem spremembe
in dopolnitve statuta občine in poslovnika sveta ter obvezno
razlago določb splošnih aktov občine.
69. člen
Občasna delovna telesa ustanovi svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi
imenovanje.
70. člen
(1) Člane odborov in komisij imenuje svet na predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed
svojih članov najmanj polovico članov, ostale člane izmed drugih občanov, če ta poslovnik ne določa drugače.
(2) Predsednika odbora imenuje svet izmed svojih članov.
(3) Prvo sejo odbora skliče župan.
(4) Članstvo v komisiji ali odboru sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
71. člen
Svet lahko razreši predsednika, posameznega člana odbora sveta ali odbor v celoti na predlog najmanj četrtine članov
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sveta. Predlog novih kandidatov za člane odborov pripravi
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve
naslednje seje sveta.
72. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V
aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi njihova
sestava in naloge.
73. člen
(1) Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,
organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje
in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v svetu.
(2) Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih zadev po sklepu sveta, na podlagi dnevnega reda redne
seje sveta ali na zahtevo župana.
(3) Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj pet dni pred sejo delovnega
telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.
(4) Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih
članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja,
stališča in predloge z večino glasov opredeljenih članov.
(5) Glasovanje v delovnem telesu je javno.
(6) Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila
tega poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta.
74. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokovni
delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in drugih
odločitev sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih
delo je neposredno povezano z obravnavano problematiko.
V. AKTI OBČINSKEGA SVETA
1. Splošne določbe
75. člen
(1) Svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in
statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
(2) Svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov
ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom
občine.
(3) Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom
in statutom občine.
76. člen
(1) Župan predlaga svetu v sprejem proračun občine in
zaključni račun proračuna, odloke ter druge splošne akte, za
katere je v zakonu ali tem statutu določeno, da jih predlaga
župan.
(2) Komisije in odbori sveta ter vsak član sveta lahko
predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno,
da jih sprejme svet na predlog župana.
(3) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
od sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta.
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77. člen
(1) Akte, ki jih sprejema svet, podpisuje župan.
(2) Izvirnike aktov sveta se žigosa in shrani v arhivu občinske uprave.
2. Postopek za sprejem odloka
78. člen
(1) Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo členov in obrazložitev.
(2) Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic,
ki jih bo imelo sprejetje odloka.
(3) Če je predlagatelj odloka sveta ali član sveta, pošlje
predlog odloka županu ali podžupanu oziroma članu sveta, ki
je pooblaščen za vodenje sej občinskega sveta (v nadaljnjem
besedilu: predsedujoči).
79. člen
(1) Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah sveta.
(2) Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga
odloka na sejah sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.
80. člen
(1) Predsedujoči sveta pošlje predlog odloka članom sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj petnajst
(15) dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo
obravnavan predlog odloka.
(2) Svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.
81. člen
(1) V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter
temeljnih rešitvah predloga odloka.
(2) Če svet meni, da odlok ni potreben, ga s sklepom
zavrne.
(3) Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina opredeljenih članov sveta.
(4) Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka
dopolni predlog odloka na podlagi stališč in sklepov, ki so bili
sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.
82. člen
(1) V drugi obravnavi razpravlja svet po vrstnem redu o
vsakem členu predloga odloka. Ko svet konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, glasuje o predlogu odloka
v celoti.
(2) V drugi obravnavi predloga odloka lahko člani sveta
predlagajo spremembe in dopolnitve naslova in členov predloga
odloka v obliki amandmaja. Župan lahko predlaga amandmaje,
kadar ni sam predlagatelj odloka in amandmaje na amandmaje
članov sveta k vsakemu predlogu odloka.
(3) Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni
obliki z obrazložitvijo najmanj tri (3) dni pred dnem, določenim
za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko
predlaga amandma najmanj ena četrtina vseh članov sveta.
(4) Župan lahko predlaga amandma na amandma članov
sveta na sami seji, na kateri se odlok obravnava. Amandma na
amandma mora vložiti pisno.
(5) Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.
(6) Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po
končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči občinski svet.
(7) Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi,
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lahko svet na predlog predlagatelja sprejme predlog odloka na
isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka
združita.
83. člen
(1) O vsakem amandmaju se praviloma glasuje posebej.
(2) Če se izjemoma glasuje o večjem številu amandmajev po poglavjih ali delih predloga odloka, mora predsedujoči
pred takim glasovanjem ugotoviti, ali kdo izmed svetnikov
zahteva ločeno glasovanje o katerem izmed predloženih
amandmajev.
(3) Če predlagani amandma narekuje spremembo, dopolnitev ali črtanje kakega drugega člena oziroma posameznih
določb odloka, se takoj po sprejemu takega amandmaja razpravlja in odloča še o drugih povezanih amandmajih. Če tak
amandma, ki terja črtanje oziroma spremembo posameznih
določb predloga odloka, ni sprejet, predsedujoči ugotovi, da
o drugih amandmajih ni treba glasovati, ker so izgubili svoj
pomen. O taki ugotovitvi predsedujočega se ne razpravlja in ne
glasuje. Če je k členu predloga odloka predloženih več amandmajev, se najprej glasuje o amandmaju, ki najbolj odstopa od
vsebine člena predloga odloka in nato po tem kriteriju o drugih
amandmajih k temu členu.
(4) Če je predložen amandma k amandmaju, se najprej
glasuje o amandmaju, ki je dan k amandmaju predloga odloka.
(5) Amandma, člen odloka, in odlok so v celoti sprejeti, če
se zanje opredeli večina članov sveta, ki glasujejo.
84. člen
(1) Statut občine in poslovnik o delu sveta se sprejemata
po enakem postopku, kot velja za sprejemanje odloka.
(2) Proračun občine sprejema svet po postopku, določenem s tem postopkom.
(3) O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa
drugače, odloča svet na eni obravnavi.
85. člen
(1) Svet mora do prenehanja mandata svojih članov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih
občine.
(2) V primeru, da postopki niso zaključeni, svet v novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za sprejem
občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval, katere začel
obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.
(3) Svet lahko nadaljuje obravnavo predloga splošnega
akta oziroma obravnavo začne znova, če je predlagatelj župan,
ki je na volitvah znova pridobil mandat (isti predlagatelj). Če
predlagatelj ni več občinski funkcionar, se predlog ne obravnava.
3. Hitri postopek za sprejem odlokov
86. člen
(1) Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne nesreče, lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po
hitrem postopku sprejema svet tudi obvezne razlage določb
splošnih aktov občine.
(2) Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji.
(3) Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
(4) Župan lahko predlaga amandma tudi, kadar ni predlagatelj odloka.
(5) O uporabi hitrega postopka odloči svet na začetku seje
pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek lahko predlaga
vsak predlagatelj odloka.
(6) Če svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po
hitrem postopku, se uporabljajo določbe poslovnika, ki veljajo
za prvo obravnavo predloga odloka.
(7) Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.
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4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov
87. člen
(1) Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči,
da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali drugih aktov,
ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če gre za:
– zaključni račun občine,
– za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih
posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom, drugimi predpisi Državnega zbora in ministrstev ali odloki sveta,
– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami
ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov,
– prečiščena besedila aktov.
(2) V skrajšanem postopku sprejemanja splošnih aktov,
se amandmaji lahko vlagajo; pri spremembah in dopolnitvah
odlokov pa samo k členom, ki so predmet sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji vse do
konca obravnave odloka ali drugega splošnega akta.
(3) Odločitev iz prvega odstavka tega člena ne more biti
sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov
sveta.
(4) Po končani prvi obravnavi lahko vsak član sveta predlaga, da svet spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka
tega člena in da se druga obravnava opravi po rednem postopku. O tem odloči svet takoj po vložitvi predloga.
88. člen
Statut, odloki in drugi splošni akti občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki ga določa statut občine in pričnejo
veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
5. Postopek za sprejem proračuna
89. člen
(1) S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe občini.
(2) Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto,
ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.
90. člen
(1) Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko
leto mora župan predložiti svetu najkasneje v 30-ih dneh po
predložitvi državnega proračuna v Državnem zboru.
(2) Župan lahko svetu skupaj z predlogom proračuna za
naslednje proračunsko leto predloži tudi predlog proračuna za
leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj mandatnega obdobja,
za katero je bil svet izvoljen.
(3) Župan pošlje predsednikom delovnih teles, vsem članom sveta in predsednikom krajevnih skupnosti predlog proračuna občine in sklic seje, na kateri bo svet opravil I. obravnavo
o predlogu proračuna občine in zagotovi objavo predloga proračuna na spletnih straneh občine.
(4) Na seji sveta župan predstavi predlog proračuna občine. Predstavitev ni časovno omejena. V okviru predstavitve predstavi župan ali pooblaščeni delavec občinske uprave svetu:
– temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
– načrtovane politike občine,
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev
in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih,
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjih dveh letih
in kadrovski načrt,
– načrt razvojnih programov,
– načrt nabav.
(5) Po predstavitvi predloga proračuna opravi svet razpravo.
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(6) Če svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za
I. obravnavo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu,
da v roku sedem dni predloži svetu popravljen predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi sveta v njem
upoštevani.
(7) Če svet po ponovni obravnavi predloga proračuna
ugotovi, da ni ustrezen za I. obravnavo, ga skupaj s stališči in
predlogi delovnih teles posreduje v I. obravnavo župan.
91. člen
(1) Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj
petnajst (15) dni.
(2) V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled
v predlog proračuna tako, da sklep o javni razpravi in predlog
proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim
zagotovi dostop do predloga v prostorih občine.
(3) Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in
predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna na svojih
spletnih straneh in na krajevno običajen način.
92. člen
(1) V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna
delovna telesa sveta, sveti ožjih delov občine ter zainteresirana
javnost.
(2) Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo
županu.
(3) Predsedniki delovnih teles sveta lahko v času javne
razprave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske uprave
na njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna občine.
93. člen
(1) Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine
in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, katere
pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih
ni ter obrazloži zakaj jih ni upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga
proračuna.
(2) V nadaljevanju župan poroča svetu o prejetih amandmajih k predlogu proračuna in odloku o proračunu občine ter
poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko
predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazložitev amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve proračunskega
ravnovesja.
(3) Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi in pozove župana, da se izjavi oziroma se župan izjavi o tem ali bo vložil amandma na katerega od vloženih
amandmajev ter v kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil
amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben
za oblikovanje in predložitev amandmaja članom sveta.
(4) Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej
tako, da se najprej glasuje o amandmaju župana na amandma,
če ta ni sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj.
94. člen
(1) Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim
zagotovljeno financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in
sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so
sprejeti k odloku o proračunu občine.
(2) Če je proračun usklajen, svet glasuje o njem v celoti.
S sklepom, s katerim sprejme svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine. Če proračun ni usklajen, lahko župan
odredi odmor in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo
situacijo in pripravi predlog za uskladitev. O predlogu uskladitve
ni razprave.
(3) Po obrazložitvi uskladitve svet glasuje o proračunu
v celoti.
(4) Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni
sprejet.

Stran

6366 /

Št.

45 / 25. 5. 2007

(5) Če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora
župan predložiti nov predlog proračuna.
(6) Nov predlog proračuna občine svet obravnava in o
njem odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri
postopek za sprejem odloka.
95. člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega
se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki
velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana, podaljša s sklepom sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejema
svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek
za sprejem odloka
96. člen
(1) Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
občine.
(2) Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave.
(3) Rebalans proračuna občine sprejema svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna.
6. Postopek za sprejem prostorskih aktov
97. člen
Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, določen postopek, ki zagotavlja sodelovanje občanov (1. obravnava) pri oblikovanju njihove vsebine,
sprejme svet z odlokom v eni obravnavi (2. obravnava), ki se
opravi v skladu z določbami tega poslovnika, ki urejajo drugo
obravnavo predloga odloka in določb zakona, ki ureja sprejem
prostorskih aktov občine.
7. Postopek za sprejem obvezne razlage
98. člen
(1) Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda zahtevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
(2) Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
(3) Zahtevo za obvezno razlago se vloži pri županu. Če
župan ugotovi, da je zahteva utemeljena, jo posreduje občinski
upravi, ki pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži svetu
v postopek. Predhodno pridobi mnenje pristojnih delovnih teles
sveta in predlagatelja splošnega akta.
(4) Svet sprejema obvezno razlago po skrajšanem postopku.
8. Postopek za sprejem prečiščenega besedila
99. člen
(1) Če bi bil občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj vetu predloži spremembe in
dopolnitve splošnega akta v prečiščenem besedilu kot nov
splošni akt.
(2) Uradno prečiščeno besedilo iz prejšnjega odstavka
določi svet po skrajšanem postopku za sprejem odloka.
100. člen
(1) Po sprejetju sprememb in dopolnitev odloka, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo najmanj eno tretjino njegovih členov, pripravi komisija za pripravo statuta občine in poslovnika
občinskega sveta uradno prečiščeno besedilo tega splošnega
akta. Uradno prečiščeno besedilo statuta ali poslovnika se pripravi po vsaki sprejeti spremembi in dopolnitvi statuta oziroma
poslovnika.
(2) Uradno prečiščeno besedilo se lahko pripravi tudi, če
ob sprejemu sprememb in dopolnitev statuta, poslovnika sveta
ali odloka, tako določi svet.
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(3) O uradnem prečiščenem besedilu odloča svet brez
obravnave.
(4) Uradno prečiščeno besedilo se objavi.
VI. VOLITVE IN IMENOVANJA
101. člen
(1) Volitve in imenovanja, za katere je po zakonu ali
statutu občine pristojen svet, se opravijo po določbah tega
poslovnika.
(2) Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če je glasovala
večina opredeljenih članov sveta.
102. člen
(1) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
glasuje o kandidatih po abecednem vrstnem redu prve črke
njihovih priimkov, pri čemer se prva črka določi z žrebom. Vsak
član sveta lahko glasuje samo za enega od kandidatov.
(2) Če se javno glasuje o več kandidatih za isto funkcijo,
se opravi javno poimensko glasovanje, pri katerem vsak član
sveta pove ime in priimek kandidata, za katerega glasuje.
(3) Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje
izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.
(4) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred
imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
(5) Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.
(6) Če se tajno glasuje o več kandidatih za več istovrstnih
funkcij, se lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kot je
funkcij.
103. člen
(1) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
večine, se opravi novo glasovanje. Pri ponovnem glasovanju
se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov
dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati
z enakim številom glasov določi z žrebom.
(2) Pri ponovnem glasovanju se glasuje o kandidatih po
vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem
glasovanju. Če pa se ponovno glasuje o kandidatih, ki so pri
prvem glasovanju dobili enako število glasov, se glasuje po
abecednem vrstnem redu kandidatov.
(3) Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma, če tudi
pri ponovnem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne
večine, ali pa ni izvoljeno zadostno število kandidatov, se za
manjkajoče kandidate ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.
9. Imenovanje članov delovnih teles sveta
104. člen
(1) Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi
liste kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Lista kandidatov vsebuje
predlog kandidata za predsednika delovnega telesa ter predlog
kandidatov za člane delovnega telesa.
(2) Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se na isti seji izvede poimensko imenovanje članov. Če na
ta način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti
seji sveta.
(3) Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih
članov delovnega telesa.
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10. Postopek za razrešitev
105. člen
(1) Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postopku, ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen
drugačen postopek.
(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje, ali
na predlog najmanj ¼ članov sveta. Če predlagatelj razrešitve
ni komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se
predlog razrešitve vloži pri komisiji.
(3) Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v
kateri so navedeni razlogi za razrešitev.
106. člen
(1) Predlog za razrešitev se posreduje županu. Če predlog ne vsebuje obrazložitve po določilih drugega odstavka
prejšnjega člena, ga župan vrne predlagatelju v dopolnitev.
(2) Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se nanaša, najmanj osem dni pred sejo sveta, na kateri
bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima
pravico pisno se opredeliti o predlogu razrešitve.
(3) Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta,
do katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega odstavka
tega člena.
107. člen
(1) Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet
sprejme odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za
izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog
za razrešitev.
(2) O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim
poukom.
11. Odstop članov sveta, članov delovnih teles in drugih
organov ter funkcionarjev občine
108. člen
(1) Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti, tako, da
ne povzročijo izvedbo nadomestnih volitev.
(2) Županu in članom sveta na podlagi odstopa v skladu z
zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat.
(3) Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih
teles, drugih organov in člani nadzornega odbora ter drugi
imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji.
(4) Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva v nadzornem odboru
občine ali v delovnem telesu sveta dolžna predlagati svetu
novega kandidata.
(5) Svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata občinskega funkcionarja, članstva ali imenovanja zaradi odstopa
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(6) Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja
se pošlje Občinski volilni komisiji.
(7) Sklep o razrešitvi imenovanega se pošlje komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaradi postopka
izbire novega kandidata.
VII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN SVETOM

seje.

109. člen
(1) Župan predstavlja svet, ga sklicuje in vodi njegove

(2) Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri
uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih
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nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno
razreševanje nastalih problemov.
(3) Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko pa
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih
aktov sodelovali.
110. člen
(1) Župan skrbi za izvajanje odločitev sveta. Na vsaki
redni seji sveta poroča župan, ali po njegovem pooblastilu
podžupan ali direktor občinske uprave, o opravljenih nalogah
med obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta.
(2) V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.
(3) Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati novi sklep, ki ga bo možno izvršiti.
(4) Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih
aktov sveta.
(5) Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.
VIII. JAVNOST DELA
111. člen
(1) Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti
o delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih
odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev
javnega obveščanja na sejah organov občine ter na druge
načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.
(3) Župan in direktor občinske uprave občine obveščata
občane in sredstva javnega obveščanja o delu sveta, delovnih
teles sveta, župana in občinske uprave.
(4) Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo
za javnost.
(5) Občina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objavljajo tudi sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in
odločitev sveta in drugih organov občine.
112. člen
(1) Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s
predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njihovo
delo na sejah sveta.
(2) Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno
in dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu
občinskih organov.
(3) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta
in delovnih teles, ki so zaupne narave. Za ravnanje z gradivi
zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki
urejajo to področje.
IX. DELO SVETA V IZREDNEM STANJU
113. člen
(1) V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko
je delovanje sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja sveta, ki jih določa statut in ta
poslovnik.
(2) Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke
sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv
in rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine.
Če je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti
dela sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi svet, ko
se sestane.

Stran

6368 /

Št.

45 / 25. 5. 2007

X. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA
114. člen
(1) Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se
uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem
odlokov.
(2) Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.
115. člen
(1) Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe
poslovnika, razlaga med sejo sveta poslovnik predsedujoči.
Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo točke
dnevnega reda do pridobitve mnenja občinske uprave za posamezno določbo poslovnika.
(2) Vsak član sveta lahko zahteva, da o pridobljeni razlagi
poslovnika odloči svet.
XI. KONČNA DOLOČBA
116. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 26/97).
117. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00014/2007
Trebnje, dne 9. maja 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

2500.

Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev in
nadomestilu za delo odgovornega urednika,
namestnika odgovornega urednika, lektorja
in članov Uredniškega sveta glasila »Glasilo
občanov«

Na podlagi 7. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«
(Uradni list RS, št. 34/07) je Občinski svet Občine Trebnje na
5. redni seji z dne 28. 3. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu
za delo odgovornega urednika, namestnika
odgovornega urednika, lektorja in članov
Uredniškega sveta glasila »Glasilo občanov«
1. člen
Ta pravilnik ureja pravice avtorjev na njihovih delih, določa
avtorske honorarje in nadomestila za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega sveta glasila »Glasilo občanov« ter avtorski honorar
za izjemno delo in izvirnost pri oblikovanju vsebine glasila.
2. člen
Avtorsko delo je individualna stvaritev s področja pisanih del (leposlovna dela), pisanja člankov, fotografska dela
ter druga individualne intelektualne storitve pri izoblikovanja
vsebine glasila.
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Avtor je fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo.
Avtor ima izključno pravico do priznanja avtorstva na
svojem delu in ima izključno pravico odločiti, kdaj in kako bo
njegovo delo prvič objavljeno.
Avtorski honorar je določen za obseg uredniškega dela
in lektoriranja ter avtorskih stvaritev za posamezne avtorske
članke in avtorske fotografije.
Višina avtorskih honorarjev je določena s sklepom Uredniškega sveta v soglasju z županom.
3. člen
Odgovornemu uredniku pripada avtorski honorar pri urejanju glasila v vrednosti 146 EUR neto na posamezno številko
glasila.
Namestniku odgovornega urednika pripada avtorski honorar pri urejanju glasila v vrednosti 135 EUR neto na posamezno številko glasila. V primeru odsotnosti odgovornega
urednika, namestniku odgovornega urednika pripada enak
honorar, kot ga prejme odgovorni urednik za svoje delo.
Lektorju pripada avtorski honorar za njegovo delo pri
lektoriranju glasila v višini 125 EUR neto na posamezno
številko glasila.
4. člen
Članom Uredniškega sveta pripada avtorski honorar za
pisne in avtorske fotografske prispevke v skladu z določili
Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.
Uredniški svet ovrednoti članke za vsako številko Glasila
občanov posebej.
5. člen
Izjemoma se enkrat v mandatnem obdobju Uredniškega
sveta podeli za posebna avtorska dela članu Uredniškega
sveta za njegov izviren pristop pri vsebinski spremembi glasila
ter njegovi prepoznavnosti v medijskem prostoru.
O izbiri člana Uredniškega sveta za prejem izjemnega
avtorskega honorarja odloča Uredniški svet ob predhodnem
soglasju župana občine. Dobitniku pripada avtorski honorar
največ v višini 100 EUR neto.
6. člen
V glasilu se ne honorirajo naslednji prispevki:
– prispevki župana, občinskega sveta, občinske uprave
in njenih organov, služb, javnih podjetij in zavodov;
– prispevki državnih organov;
– prispevki poslancev in poslank;
– prispevki kulturnih, športnih, gasilskih in drugih društev;
– nenaročeni prispevki;
– prispevki, za katere se tako odloči Uredniški svet.
7. člen
Vsi drugi prispevki se honorirajo glede na razvrstitev v
vrednostni razred in glede na obseg (število znakov).
8. člen
Merilo za izračun honorarja za tekstovne prispevke so
dolžina, kakovost in zvrst natisnjenega prispevka.
Glede na obseg je prispevek razvrščen v enega od naslednjih razredov:
a) razred, znak je vreden 0,005 EUR neto (vestička,
kratek zapis dogodka);
b) razred, znak je vreden 0,006 EUR neto (vest, zapis
dogodka, pomembnejša informacija);
c) razred, znak je vreden 0,0066 EUR neto (poročilo o
pomembnem dogodku);
d) razred, znak je vreden 0,0075 EUR neto (intervju,
reportaža, uvodnik, strokovni članek, zahtevnejši zapis dogodka);
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e) razred, znak je vreden 0,0084 EUR neto (zahteven
intervju, zahteven zapis občutljivega dogodka, zahteven strokovni članek).
Znak pomeni del teksta brez presledkov. Osnova izračuna
je tipkana vrstica (60 do 65 znakov) oziroma stran (1800 do
1950 znakov).
Honorarji za slikovne prispevke znašajo 1,25 EUR neto.
Fotografije morajo biti ob objavi podpisane z avtorjem fotografije.
9. člen
Občina s člani Uredniškega sveta sklene pogodbo o delu,
v kateri se upoštevajo določbe Zakona o avtorskih in sorodnih
pravicah (Uradni list RS, št. 44/06 in 139/06). Honorarje je
potrebno izplačati najkasneje do 5. dne v naslednjem mesecu
po izidu glasila »Glasilo občanov«.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2007
Trebnje, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

2501.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o postopku za izbiro in merilih
za sofinanciranje programov na področju
socialnega varstva v Občini Trebnje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno
besedilo) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet Občine Trebnje na 6. redni
seji dne 9. 5. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
programov na področju socialnega varstva v
Občini Trebnje
1. člen
V Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini
Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, v nadaljevanju: pravilnik)
se v naslovu doda besedilo »in investicij« in sicer tako, da se
po novem glasi: »Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za
sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega
varstva v Občini Trebnje«.
2. člen
V 2. členu pravilnika se v tretjem odstavku, za 3. točko
doda 4. točka, ki se glasi:
»4. investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, ki
se uporabljajo za izvajanje programov in projektov na področju socialnega varstva, in sicer za namene:
– adaptacij, novogradnje ali nakupa prostorov,
– investicijskega vzdrževanja.«
3. člen
V 3. členu pravilnika se v prvem odstavku dopolni točka
f), in sicer se za besedilom Občine Trebnje doda naslednje
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besedilo »ob pogoju, da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, kar dokazujejo s šifro
podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02). V primeru,
da nimajo šifre podrazreda 85.3, pa priložijo statut oziroma
ustanovitveni akt iz katerega je razvidno, da so registrirani
za opravljanje glavne dejavnosti na področju socialnega
varstva,«.
V drugem odstavku se spremeni in dopolni točka b)
tako, da se po novem glasi: »so registrirani in delujejo na
področju socialno varstvenih dejavnosti. Kolikor prijavitelji
ne delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, o njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi
strokovne presoje programa, odloča pristojna komisija za
področje socialnega varstva, imenovana s strani župana,«.
Za točko g) se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Prijavitelji, ki lahko kandidirajo za pridobitev sredstev
za namen investicij in investicijskega vzdrževanja objektov,
ki se uporabljajo za izvajanje programov in projektov na
področju socialnega varstva, so lahko humanitarne in invalidske organizacije, organizacije za samopomoč in drugi
izvajalci ob pogoju, da imajo sedež v Občini Trebnje ter
izvajajo občinske programe na področju socialnega varstva
ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za
občane Občine Trebnje in imajo podeljen status, da delujejo
v javnem interesu oziroma status humanitarne organizacije
– s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
oziroma Ministrstva za zdravje.«
4. člen
V 9. členu se v tretjem odstavku na koncu doda nov
stavek, ki se glasi:
»Vloge, ki ne ustrezajo pogojem razpisa, se s sklepom
zavržejo.«
5. člen
V 15. členu se v prvi alineji prvega odstavka spremeni
besedilo in sicer se po novem glasi:
»– stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot razvojne in dopolnilne programe ter programe rehabilitacij, ki so pomembni za lokalno
skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški dela in materialni
stroški, ki so nujni za izvajanje programa oziroma projekta in
sicer: stroški dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški
supervizije za strokovne delavce, stroški nagrade ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe
objekta za izvedbo programa, stroški administracije v zvezi
z izvedbo prijavljenega programa. V primeru dvoma ali gre
za upravičene stroške, odloča pristojna komisija za področje
socialnega varstva, imenovana s strani župana.«
V tretjem odstavku 15. člena se črta besedilo: »(npr.
osnovni pogoji za delo izvajalca, investicije itd).«.
Za tretjim odstavkom se doda nov odstavek, ki se
glasi:
»Kot upravičeni stroški na področju investicij in investicijskega vzdrževanja bodo upoštevani:
– stroški adaptacij, novogradnje ali nakupa prostorov,
– stroški investicijskega vzdrževanja.
Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek. Lastno delo oziroma lastni material brez računov niso
upravičeni stroški. Iz vloge izvajalca mora biti razvidno, da
vodi investicijo v skladu s področno zakonodajo.«
Četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen
Za 27. členom se doda nov, 27.a člen, ki se glasi:
»10. Merila za izbor in ocenitev projektov za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja so sledeča:
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a) stanje prostorov in opreme – ocena nujnosti posegov
Število točk
Ni prostorov za socialno varstvene dejavnosti

40

Obstoječi prostori so nujno potrebni prenove
– ogroženo delovanje

30

Obstoječi prostori so v celoti neustrezni – ovirano
delovanje

20

Obstoječi prostori potrebujejo obsežnejšo
funkcionalno, tehnično izboljšavo

10

b) stanje prostorov in opreme – ocena glede na potencialne uporabnike
Število točk
Ne ustrezajo predvidenim potrebam v celoti (skupna površina, število uporabnikov – nad 40, izkoriščenost prostorov – več kot 3x tedensko)

20

Ne ustrezajo predvidenim potrebam deloma (skupna površina, število uporabnikov – nad 20 in do
39, izkoriščenost prostorov – do 3x tedensko)

10

c) zagotovljena sredstva iz drugih virov
Število točk
Izvajalec ima zagotovljenih do 40% sredstev iz
drugih virov

5

Izvajalec ima zagotovljenih nad 40% do 60%
sredstev iz drugih virov

20

Izvajalec ima zagotovljenih nad 60% sredstev iz
drugih virov

30

7. člen
V 29. členu se za prvim stavkom prvega odstavka doda
nov stavek, ki se glasi:
»Izjema je program investicij in investicijskega vzdrževanja objektov, kjer lahko posamezni upravičenci prejmejo
sredstva v višini največ do 40% vseh predvidenih odhodkov
programa. O višini dodeljenih sredstev odloča za to pristojna
komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani
župana.«
Na koncu 29. člena se dodata dva nova odstavka, ki se
glasita:
»Ostali pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, ki kandidirajo na javnem razpisu za pridobitev sredstev za namen
investicij in investicijskega vzdrževanja objektov:
– da je prosilec lastnik oziroma uporabnik objekta,
– da prosilec za načrtovano investicijo pridobi ustrezna
upravna dovoljenja,
– da ima zaključeno finančno konstrukcijo,
– da vodi investicijo v skladu z veljavno zakonodajo.
V primeru, da se izvajalec s svojim projektom uvrsti v izbor
za dodelitev sredstev in ta odpove v obdobju po zaključenem
razpisu, se sredstva namenijo prvemu naslednjemu projektu iz
vrstnega reda, ki sredstev še ni prejel.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni
strani Občine Trebnje.
Št. 15001-00032/2005
Trebnje, dne 10. maja 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

2502.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odmeri in plačilu prispevka za priključitev
na komunalne objekte in naprave individualne
rabe v Občini Trebnje

Na podlagi 12., 20., 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 4. in
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04)
ter na podlagi 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 50/95, 80/98, 119/05 in 80/06), 1. člena Statutarnega
sklepa Občine Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 121/06)
in 1. člena Statutarnega sklepa Občine Šentrupert so Občinski
svet Občine Trebnje na 3. redni seji dne 14. 2. 2007, Občinski
svet Občine Mokronog - Trebelno na 3. seji dne 6. 2. 2007 in
Občinski svet Občine Šentrupert na 3. seji dne 31. 1. 2007
sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri
in plačilu prispevka za priključitev na komunalne
objekte in naprave individualne rabe
v Občini Trebnje
1. člen
1. člen Odloka o odmeri in plačilu prispevka za priključitev
na komunalne objekte in naprave individualne rabe v Občini
Trebnje (Uradni list RS, št. 44/05) se v prvem odstavku za
besedami: »Občini Trebnje« dopolni z besedilom: »Občina
Mokronog - Trebelno in Občina Šentrupert«.
2. člen
5. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Prispevek za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe odmeri izvajalec gospodarske javne
službe – upravljalec, na podlagi vloge investitorja, ki ji je priložena projektna dokumentacija. V projektni dokumentaciji mora
biti ločeno opredeljena velikost priključka (velikost vodomera)
za potrebe sanitarne vode, ki je predmet odmere in ločeno
opredeljena velikost odjema za potrebe požarnega varovanja
stavbe oziroma objekta, ki ni predmet odmere prispevka za
priključitev.
V primeru obstoječih objektov je investitor dolžan vlogi
priložiti odločbo in dokazilo o plačilu komunalnega prispevka.
Prispevek za priključitev se ne odmerja za odjemna mesta
na obstoječih vodovodnih sistemih, ki se v celoti prevezujejo na
javne vodovodne sisteme v upravljanju izvajalca gospodarske
javne službe.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-00015/2007
Trebnje, dne 18. maja 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.
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TURNIŠČE
2503.

Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi
prostorskih aktov Občine Turnišče

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 50. člena Statuta Občine Turnišče
(Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je župan
Občine Turnišče dne 16. 5. 2007 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi stanja pri pripravi
prostorskih aktov Občine Turnišče
1. OCENA STANJA
Občina Turnišče je pričela s postopkom priprave novih
prostorskih aktov v začetku leta 2007. Po prvotni odločitvi, da
pripravi le Strategijo prostorskega razvoja občine je bilo naknadno odločeno, da se peljeta postopka za pripravo Strategije
prostorskega razvoja občine (SPRO) in Prostorskega reda Občine (PRO) istočasno. Ker je bilo za pričakovati, da se bo v času
priprave prostorskih aktov spremenila prostorska zakonodaja, je
občina naročila izdelavo dela gradiva za oba akta, in sicer:
– v sklopu Strategije prostorskega razvoja je izdelan uvodni
del – Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine, ki ga bo možno
uporabiti pri strateškem delu občinskem prostorskega načrta,
– v sklopu Prostorskega reda je izdelan segment Območja namenske rabe prostora, v katerem so obdelana vsa naselja v občini s predlogom osnovne in podrobnejše namenske
rabe. Segment bo prav tako možno uporabiti v izvedbenem
delu občinskega prostorskega načrta.
Že pred pričetkom priprave SPRO in PRO je občina naročila tudi izdelavo strokovnih podlag, ki so bile po Zakonu o
urejanju prostora obvezne priloge s prostorskim aktom občine.
Izdelane so bile:
– analiza stanja v prostoru (analiza fizičnega stanja prostorskih struktur, analiza pravnega stanja in analiza trga zemljišč),
– analiza teženj prostorskega razvoja,
– analiza razvojnih pobud in
– analiza razvojnih potreb.
Občinski prostorski načrt se pripravlja prav tako na podlagi analize stanja prostora, tako, da bo vse izdelane analize
možno uporabiti pri izdelavi novih prostorskih aktov.
Izvedeni so bili naslednji uradni postopki:
Dne 1. 2. 2007 je bila organizirana 1. prostorska konferenca za oba akta, 9. 2. 2007 je župan Občine Turnišče sprejel
Program priprave za SPRO in PRO, objavljen je bil v Uradnem
listu RS, št. 16/07. Dne 26. 2. 2007 so bile zaprošene smernice
od pristojnih nosilcev urejanja prostora in upravljavcev javne
gospodarske infrastrukture, ki so v celoti pridobljene, dne 22. 3.
2007 pa je bila organizirana 2. prostorska konferenca.
Pred pričetkom postopka je občina posredovala tudi obvestilo o nameri izdelave prostorskih aktov na ministrstvo z
namenom, da pridobi Odločbo o tem ali je v postopku priprave
in sprejemanja Strategije prostorskega razvoja občine in Prostorskega reda Občine Turnišče treba izvesti celovito presojo
vplivov na okolje. Ministrstvo je zahtevalo dopolnitev vloge, ki
jo je občina posredovala dne 15. 2. 2007, odločbe o izvedbi
celovite presoje vplivov na okolje pa občina še ni prejela.
S tem je občina zaključila del aktivnosti pri pripravi novih
prostorskih aktov, saj je postopek prekinil sprejem novega Zakona o prostorskem načrtovanju-ZPN (sprejem 10. 4. 2007, objava v Uradnem listu 13. 4. 2007-št. 33/07, pričetek veljavnosti
28. 4. 2007). Ker občina do uveljavitve ZPN še ni objavila javne
razgrnitve obeh aktov (SPRO in PRO), bo pripravila Občinski
prostorski načrt, za katerega bo nadaljnje postopke peljala v
skladu z novim zakonom in v vsebini in obliki, kot bo predpisano
v podzakonskih aktih. Pri tem bo uporabila že izdelane se-
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gmente SPRO in PRO, predhodno izdelane strokovne podlage
in že pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora.
2. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Občina Turnišče načrtuje večjo spremembo namenske
rabe prostora, zato bodo izdelane posebne strokovne podlage, s katerimi bo utemeljila predvidene posamezne posege.
Variantnih rešitev za občina ne načrtuje, saj gre za posege na
določeni lokaciji (to je v bližini avtocestnega priključka), ki je ni
možno spremeniti.
3. ROKI ZA PRIPRAVO PROSTORSKIH AKTOV
Postopki za pripravo in sprejem Občinskega prostorskega
načrta se nadaljujejo z javnim natečajem za izbor pripravljavcev gradiv (za prostorski načrt in za okoljsko poročilo), izdelavo
osnutka prostorskega načrta in njegovo javno razgrnitvijo (predvidoma v juliju 2007) in izdelavo okoljskega poročila ter njegovo
potrditev. Sledi sprejem stališč do predlogov in pripomb iz
javne razgrnitve, priprava dopolnjenega predloga prostorskega
načrta in okoljskega poročila ter priprava strokovnih podlag za
utemeljitev posegov (avgust, september). Pridobivanje mnenj
izvede ministrstvo v mesecu septembru, občina pa poskrbi za
usklajevanje z nosilci urejanja prostora (september, oktober
2007). Obravnava in sprejem na občinskem svetu Občine Turnišče je predvidena v novembru 2007, po predhodni potrditvi
ministra in pridobitvi sklepa Vlade o usklajenosti.
4. NAVEDBA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
V postopku priprave in sprejemanja občinskega prostorskega načrta sodelujejo vsi nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ki so sodelovali pri
pripravi Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda
in so že podali smernice za načrtovanje, razen tistih, ki so v postopku izdaje smernic ugotovili, da njihovo sodelovanje zaradi
formalnih ali drugih razlogov ni potrebno.
Št. 06/2007-SPRO
Turnišče, dne 16. maja 2007
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

VRANSKO
2504.

Pravilnik o uporabi Večnamenske športne
dvorane Vransko

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98 in 27/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski
svet Občine Vransko na 4. redni seji dne 23. 4. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o uporabi Večnamenske športne dvorane
Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa namene uporabe, upravičence do uporabe ter njihove obveznosti, način in pogoje za izbor uporabnikov
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večnamenske športne dvorane Vransko (v nadaljevanju:
športna dvorana).
2. člen
V športni dvorani se lahko dajejo v uporabo naslednji
prostori:
– vadbene površine,
– tribune za gledalce,
– garderobe,
– sanitarije, umivalniki in tuši,
– športno orodje in oprema v objektu.
3. člen
Športna dvorana se uporablja za naslednje namene:
1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje
in športne vzgoje predšolskih otrok (vrtca), šolska športna
tekmovanja, tekmovanja na medobčinskih, področnih in državnih ravneh;
2. športno vzgojo otrok in mladine ter članov usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
3. športno rekreacijo klubov, športnih društev, športne
tekme teh klubov in društev;
4. športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih skupin;
5. športno vadbo društev in klubov izven občine;
6. prireditve Občine Vransko;
7. športna dvorana se lahko uporablja tudi za druge
prireditve in shode, kot so koncerti, zabavno-glasbene prireditve in druge podobne komercialne prireditve, če za to
organizator pridobi dovoljenje z Zavodom za kulturo, turizem
in šport Vransko in z njim sklene pogodbo o najemu, in če za
takšno prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa oziroma jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom.
4. člen
Organizator športne oziroma druge prireditve mora poskrbeti zlasti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč ter poskrbeti za vse druge
ukrepe, ki jih določajo predpisi in hišni red.
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko ne odgovarja za poškodbe igralcev, nastopajočih in gledalcev pri
uporabi športne dvorane, ki bi nastale ob treningih, tekmah
in prireditvah.
Uporabniki športne dvorane morajo v času uporabe le
te v športne namene uporabljati športno opremo. Vstop na
parket je dovoljen samo v čistih športnih copatih.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE VEČNAMENSKE
ŠPORTNE DVORANE V UPORABO
5. člen
Pri oddaji večnamenske športne dvorane Vransko v
uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem
vrstnem redu:
1. OŠ Vransko - Tabor za izvedbo šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti (izvedba tekmovanj šolske, medobčinske, področne in državne ravni pa po
dogovoru z Zavodom za kulturo, turizem in šport Vransko);
2. programi športnih društev in klubov za otroke in
mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine
Vransko;
3. programi športnih društev in klubov za odrasle,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Vransko;
4. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo
športno rekreacijo;
5. društva in klubi izven občine;
6. drugi uporabniki.
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Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko občina
kateremukoli porabniku:
• odpove posamezne termine uporabe dvorane ali
• prestavi termine na druge proste termine, če so takšni
termini na razpolago, zaradi izvedbe športnih tekem ali prireditev občine ali prodaje dvorane v komercialne namene.
Rok za odpoved termina je 2 tedna.
6. člen
Predloge uporabnikov za uporabo Večnamenske športne
dvorane Vransko zbere upravitelj dvorane, in sicer do konca
meseca julija tekočega leta. Zbiranje predlogov mora upravitelj
javno objaviti na krajevno običajen način.
Na podlagi predlogov, ki jih zbere upravitelj dvorane, določi razpored uporabe športne dvorane komisija, ki jo imenuje
župan. Komisija pri določitvi razporeda upošteva prednostno
pravico iz 5. člena tega pravilnika.
Razpored uporabe se določi za naslednje šolsko leto.
7. člen
V prejšnjem členu navedeno komisijo sestavljajo 3. člani,
in sicer:
– en predstavnik Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko;
– en predstavnik občinske uprave in
– en predstavnik OŠ Vransko - Tabor.
8. člen
V primeru, da je interes uporabnikov večji, kot so kapacitete dvorane, oziroma da terminov ni mogoče uskladiti, Zavod
za kulturo, turizem in šport Vransko za naslednje šolsko leto
objavi razpis in razdeli termine na podlagi razpisnih pogojev in
meril ter v skladu z določbami 5. člena tega pravilnika.
9. člen
Program uporabe športne dvorane in urnik zasedenosti na predlog komisije potrdi župan pred začetkom uporabe
športne dvorane.
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko z uporabniki
sklene pogodbo o uporabi. Sestavni del pogodbe je hišni red
športne dvorane. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev
in drugih določb o medsebojnih obveznostih lastnika, upravitelja in uporabnika, določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki
odgovarja za dogovorjeno uporabo športne dvorane, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektu
in opremi ter za varnost uporabnikov in vadbe.
10. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisani izvod pogodbe vrniti Zavodu za kulturo, turizem
in šport Vransko. Če podpisana pogodba s strani uporabnika
ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za
podpis, se zadeva obravnava kot, da je uporabnik odstopil
od pogodbe.
11. člen
Pogodba z uporabniki Večnamenske športne dvorane
Vransko se lahko pred njenim iztekom prekine sporazumno, če
se tako dogovorita Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
in uporabnik.
Pogodbo o uporabi lahko Zavod za kulturo, turizem in
šport Vransko prekine enostransko v naslednjih primerih:
1. če uporabniki ne uporabljajo dvorane v terminih, za
katere so sklenili pogodbo;
2. če kršijo določila hišnega reda športne dvorane, pogodbe o uporabi in drugih predpisov;
3. če ne plačajo računov za uporabo športne dvorane. Za
uporabnike, sofinancirane iz občinskega proračuna na programih športa, občina zadrži sredstva dolžnika.
Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi
z enomesečnim odpovednim rokom.
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III. NAČIN DOLOČANJA CENE ZA UPORABO
VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE VRANSKO
12. člen
Cenik za uporabo športne dvorane potrdi Občinski svet
Občine Vransko na predlog župana najkasneje do konca
meseca julija tekočega leta za naslednje šolsko leto.
Cenik je sestavni del tega pravilnika.
13. člen
Cenik uporabe pripravi Zavod za kulturo, turizem in
šport Vransko za čas uporabe ene ure. Osnova za določitev
cene je ekonomska cena uporabe. Ekonomska cena uporabe je sestavljena iz materialnih stroškov, stroškov upravljanja in sredstev za investicijsko vzdrževanje.
1. Višina letnih materialnih stroškov zajema:
– stroške ogrevanja in prezračevanja;
– stroške električne energije;
– stroške komunalnih storitev;
– stroške potrošnega materiala (sanitarni material, čistila, žarnice, sanitetni material ipd.);
– stroške zavarovanja;
– druge materialne stroške;
2. Stroški upravljanja zajemajo:
– stroške plač in drugih osebnih prejemkov tehničnega
osebja in čistilk;
3. Sredstva za investicijsko vzdrževanje.
14. člen
Uporabniki športne dvorane iz 7. točke 3. člena tega
pravilnika morajo ceno uporabe poravnati pred izvedbo prireditve.
15. člen
Prihodki od uporabe so prihodek proračuna, namenjeni
pa so za pokrivanje stroškov upravljanja športne dvorane, tekočega in investicijskega vzdrževanja in izgradnje dvorane.
IV. DRUGA DOLOČILA
16. člen
Župan najkasneje v roku 15 dni po sprejemu tega pravilnika izda hišni red športne dvorane. Hišni red mora biti izobešen v prostorih Večnamenske športne dvorane Vransko.
V hišnem redu Večnamenske športne dvorane Vransko
se podrobneje določijo pravila ravnanja uporabnikov športne
dvorane ter pooblastila odgovornih delavcev, ki skrbijo za
upravljanje dvorane.
17. člen
V času šolskega pouka športne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti zagotavlja uporabo dvorane Osnovna šola
Vransko - Tabor s svojim strokovnim kadrom.
18. člen
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko mora voditi
posebno evidenco uporabe večnamenske športne dvorane,
iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
• naziv uporabnika,
• odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),
• čas uporabe,
• število in imena udeležencev,
• ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.
19. člen
Nadzor nad uporabo športne dvorane zagotavljajo pristojna strokovna služba Zavoda za kulturo, turizem in šport
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Vransko, upravitelj športne dvorane, v času šolskega pouka športne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti pa tudi
Osnovna šola Vransko - Tabor.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671/2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

2505.

Sklep o uskladitvi cen programov predšolske
vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko
in načinu obračuna stroškov živil v času
odsotnosti otroka

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 18. člena
Pravilnika za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) je
Občinski svet Občine Vransko na 4. redni seji dne 23. 4.
2007 sprejel

SKLEP
o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje
v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko in načinu
obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka
I.
Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v
JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka, objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije št. 132/06 z dne 15.12.2006 se spremeni
in dopolni kot sledi:
1. spremeni se naziv sklepa tako, da se za:
– besedico Vransko besedica in nadomesti z vejico;
– besedico otroka doda besedilo: »in počitniških rezervacijah«;
2. besedilo točke IV. se spremeni tako, da se glasi:
»V času poletnih počitnic od 1.7. do 31.8. 2007 lahko
starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini
Vransko uveljavljajo počitniško rezervacijo za vključene otroke
v programe OE Vrtec Vransko na način in pod pogoji, ki jih javno objavi vrtec. Prispevek staršev za odjavljeni mesec znaša
30 % od prispevka za program, v katerega je bil otrok vključen
pred odjavo.«;
3. dosedanje točke IV. in V. se ustrezno preštevilčijo in
postanejo: V. in VI.
II.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 602/2006
Vransko, dne 23. aprila 2006
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.
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Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko
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2508.

Popravek Odloka o lokacijskem načrtu
»Podjetniška cona Pameče«

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 67/99) je Občinski svet Občine
Vransko na 4. redni seji dne 23. 4. 2007 sprejel

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je na 7. redni
seji dne 24. aprila 2007 sprejel naslednji popravek Odloka o
lokacijskem načrtu »Podjetniške cone Pameče«, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 30/04

SKLEP
o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Vransko

Popravek

I.
Imenuje se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko v naslednji sestavi:
1. Jurij Ocvirk, Brode 9A, 3305 Vransko /predsednik,
2. Rosita Papinutti, Občina Vransko/članica,
3. Polona Učakar, OŠ Vransko-Tabor/ članica,
4. Roman Ocvirk, Policijska postaja Žalec/član,
5. Gregor Zagoričnik, VOC Celje/član.
II.
Mandatna doba imenovanih članov SPVCP je 4 leta, oziroma do izteka mandata sedanjemu občinskemu svetu.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0312/2007
Vransko, dne 23. aprila 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

V Odloku o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/04, se v
drugem odstavku 10. člena za sedmo alineo doda nova alinea,
ki se glasi:
»– v primeru, da je namembnost in zasnova objekta takšna, da se za njegovo normalno funkcioniranje ne potrebuje
60% prostih površin ali je te površine možno zagotoviti delno
ali v celoti znotraj objekta samega, je le-te možno zmanjšati in
to na račun zazidanih površin, s tem, da investitor za normalno
delovanje takšnega objekta za manipulacijo ne sme uporabljati
javnih površin, ki obkrožajo gradbeno parcelo, razen javnih parkirišč, ki jih predvideva sprejeti LN in si zanje pridobi ustrezno
dovoljenje lastnika. V primeru, da je ta odstotek med zazidanimi
in manipulativnimi površinami manjši od 40:60, je potrebno rešitev, ki prikazuje način funkcioniranja objekta glede na njegovo
namembnost v projektni dokumentaciji posebej prikazati in
opisati – izdelati je potrebno prometno študijo in način priključevanja objekta na javno površino-cesto. Velikost tako določenih
manipulativnih površin kasneje investitor ne sme zmanjševati
– te površine lahko služijo le manipulaciji oziroma za potrebe
funkcioniranja objekta (ureditev parkirišč za zaposlene in obiskovalce, manipulacijo tovornih vozil itd.).«.
Št. 350-03-08/2003
Slovenj Gradec, dne 18. maja 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

POPRAVKI
2507.

Tehnični popravek Odloka o »ZN Cegovnica
– Idrija«

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), 16. in 23. člena Statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski
svet Občine Idrija na 5. redni seji dne 17. 5. 2007 sprejel

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o »ZN Cegovnica – Idrija«
1. člen
V Odloku o »ZN Cegovnica – Idrija« (Uradni list RS, št.
38/92, 63/01, 42/05) se list št. 10 grafičnega dela Odloka o »ZN
Cegovnica – Idrija« uskladi s tekstualnim delom Odloka o »ZN
Cegovnica – Idrija«.
2. člen
Ta tehnični popravek začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-6/89
Idrija, dne 17. maja 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

2509.

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

Popravek
V Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v
Občini Jesenice za Občino Žirovnica, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 51/98, 5/06 – UPB1, 121/06 in 43/07, se tretja
alinea drugega odstavka 6. člena pravilno glasi:
»– HE Moste – stikališče – območje urejanja J6/P2 (Odlok
o Urbanističnem načrtu za območje Vrba na Gorenjskem, Ur.
vestnik Gorenjske, št. 27/70 in Odlok o spremembi urbanističnega načrta »Vrba« za potrebe razširitve elektroenergetskega
koridorja ter nove lokacije stikališča z razdelilno transformatorsko postajo, Ur. vestnik Gorenjske, št. 14/79).«
Poleg tega se v grafičnem delu citiranega odloka popravi
grafika na listu Radovljica št. 11 tako, da se zamenja oznaka
območja urejanja »J6/P2 – ZN – x« z oznako »J6/P2 – UN«.
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

2450.

Sklep o soglasju k Letnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2007

2451.

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz komunalnih čistilnih naprav
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo alkoholnih in
brezalkoholnih pijač
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo rastlinskih in
živalskih olj in masti
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo
živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih
stranskih proizvodov
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo usnja in
krzna
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in
steklenih izdelkov
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega
peroksida in natrijevih perboratov
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih
kovin
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz livarn barvnih kovin
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo in obdelavo
železa in jekla
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz livarn in kovačij sive litine, zlitin z
železom in jekla
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
v vode in javno kanalizacijo
Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto
2007
Sklep o imenovanju častne konzulke Republike
Slovenije v São Paulu

2452.
2453.
2454.

2455.

2456.
2457.
2458.
2459.
2460.
2461.
2462.
2463.
2464.
2465.

2466.
2467.
2468.
2469.
2470.
2471.
2472.

2473.

2474.

2475.
6169

2476.

VLADA

MINISTRSTVA

Pravilnik o registru finančnih konglomeratov
Pravilnik o merilih za razporejanje davka na dobitke od klasičnih iger na srečo in davka od premoženja
Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o obrazcu zahteve za uveljavljanje odškodnine
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih
rastlin
Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih vloge za dodelitev denarnih socialnih pomoči in vrstah
dokazov
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Ustanova-Fundacija Dobrodelni venec«

6170
6182

2479.

Pravilnik o varovanju osebnih in tajnih podatkov v
Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Dopolnjen sklep o vsebini in obliki diplom UM ter
vzorec medfakultetne diplome Univerze v Mariboru
Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze,
d.d., Ljubljana

2480.
2481.

6201

6217
6222

6235
6241
6245
6254
6283
6283

6296
6308

6308
6313

6317
6317

6317
6320
6323

BOROVNICA

Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto
2007

2483.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2006
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov

2484.

GORJE

Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2007
Odlok o potrditvi Zaključnega računa proračuna
občine Bled za leto 2006

2487.

Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Idrija
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost na območju Občine
Idrija
Odredba o določitvi in o načinu pobiranja nadomestila za obremenitev krajinskega parka Zgornja
Idrijca

2488.
2489.

2490.

2491.

2492.

6326
6327
6328
6333

IDRIJA

6334
6334

6335
6335

IVANČNA GORICA

Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna
Gorica za leto 2007

6336

KRANJ

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljiščih parc. št. 3043/3 in 3043/4, obe k.o. Žabnica

MOKRONOG - TREBELNO

2493.
2494.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

2495.

Sklep o izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Poslovno-stanovanjski objekt Radeče«

2496.

6324

BREZOVICA

2485.
2486.

6290
6296

6316

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2482.

6284
6284

6315

OBČINE

6231

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da 6. točka 20. člena, prvi
odstavek 70. člena in prvi stavek 6. točke 71. člena
ZDoh-1 niso bili v neskladju z Ustavo in da prvi
stavek 6. točke 82. člena ZDoh-2 ni v neskladju z
Ustavo
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
in vrnitev zadeve v novo odločanje

Poročilo o gibanju plač za marec 2007
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april
2007

6192

6206

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

2477.
2478.

6186

6196

Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v
Ljubljani
Sklep o zadržanju izvrševanja Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice v delu, ki se nanaša
na prostorsko enoto NG 2.3.

6336
6337
6337

RADEČE

6337

SLOVENSKE KONJICE

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
odloka lokacijskega načrta Spodnje Preloge v Slovenskih Konjicah

6339

Stran

6376 /

Št.

45 / 25. 5. 2007

ŠKOCJAN

2497.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 2006

2498.
2499.
2502.

Statut Občine Trebnje
Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri in plačilu prispevka za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v Občini
Trebnje
Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika
odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega sveta glasila »Glasilo občanov«
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini
Trebnje

2500.

2501.

TREBNJE

Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi prostorskih
aktov Občine Turnišče

2504.

Pravilnik o uporabi Večnamenske športne dvorane
Vransko
Sklep o uskladitvi cen programov predšolske
vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko in
načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti
otroka
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Vransko

2506.

2507.
2508.
2509.

6340
6341
6356

6370

6368

6369

TURNIŠČE

2503.

2505.

Uradni list Republike Slovenije

6371

VRANSKO

6371

6373
6374

POPRAVKI

Tehnični popravek Odloka o »ZN Cegovnica – Idrija«
Popravek Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«
Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica

6374
6374
6374

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 45/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
3809
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
3809
Gradnje
3809
Obvestila o oddaji naročila
3809
Blago
3809
Gradnje
3810
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
3812
Predhodna informativna obvestila
3812
Blago
3812
Obvestila o javnem naročilu
3812
Blago
3812
Gradnje
3835
Storitve
3862

Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah
o nedokončanem postopku ali popravku
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju
poštnih storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/06)
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje in storitve
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Storitve
Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju
omejevanja konkurence
Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Spremembe
Ljubljana
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

3878
3878
3879
3881
3883
3883
3893
3901
3904
3904
3905
3906
3907
3909
3909
3909
3914
3915
3916
3916
3917
3917
3917
3918
3918
3919
3937
3942
3949
3953
3955
3956
3957
3958
3958
3959
3977
3978
3979
3981
3981
3983
3983
3993
3994
3994
3995
3995
3995
3995
3997
3997
3997
4001
4003
4003
4003

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

