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Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi
poslovnimi praksami (ZVPNPP)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o varstvu potrošnikov
pred nepoštenimi poslovnimi praksami
(ZVPNPP)
Razglašam Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 31. maja 2007.
Št. 001-22-58/07
Ljubljana, dne 8. junija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2. člen
(izključitev uporabe tega zakona)
(1) Ta zakon ne posega v:
– del pogodbenega prava, ki ureja veljavnost, sklenitev
in učinke pogodb;
– predpise, ki urejajo varstvo zdravja in varnost proizvodov;
– predpise, ki urejajo pristojnost sodišč;
– zakon, ki ureja kazniva dejanja;
– pogoje ustanavljanja ali sisteme izdajanja dovoljenj,
deontološke kodekse ravnanja ali druga posebna pravila za
zakonsko urejene poklice, katerih namen je vzdrževati visoko
raven poštenosti oseb, ki opravljajo te poklice.
(2) Ta zakon ne posega v uporabo predpisov, ki urejajo
izdajanje potrdil in označevanje čistosti predmetov iz plemenitih
kovin.
(3) Ta zakon se uporablja za nepoštene poslovne prakse
v razmerju do potrošnikov, če drug zakon, ki ureja posebne
vidike nepoštenih poslovnih praks v razmerju do potrošnikov,
ne določa drugače.
3. člen
(pomen izrazov)

ZAKON
O VARSTVU POTROŠNIKOV
PRED NEPOŠTENIMI POSLOVNIMI PRAKSAMI
(ZVPNPP)
1. POGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta zakon določa ravnanja in opustitve podjetij, ki se
štejejo za nepoštene poslovne prakse v razmerju do potrošnikov ali potrošnic (v nadaljnjem besedilu: »potrošnik«) ter
ureja upravno in sodno varstvo pred nepoštenimi poslovnimi
praksami v razmerju do potrošnikov.
(2) Ta zakon prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z
dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v
razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi
Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta
in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES)
št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z
dne 11. 6. 2005, str. 22).

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
– »potrošnik« je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja
blago in storitve za namene, ki niso povezani z njeno poklicno
ali pridobitno dejavnostjo;
– »podjetje« je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko. Obveznosti, ki jih ima podjetje po tem zakonu, imajo tudi zavodi in
druge pravne osebe ter fizične osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, če zagotavljajo potrošnikom blago in storitve;
– »izdelek« je blago ali storitev, vključno z nepremičninami, pravicami in obveznostmi;
– »poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov« so
vsa dejanja, opustitve, ravnanja, izjave ali tržno komuniciranje
podjetij, vključno z oglaševanjem in trženjem, ki so neposredno
povezani s promocijo, prodajo ali dobavo izdelka potrošnikom;
– »bistveno izkrivljanje ekonomskega obnašanja potrošnikov« je uporaba poslovne prakse v razmerju do potrošnikov z
namenom bistveno omejiti potrošnikovo sposobnost sprejeti
odločitev ob poznavanju vseh pomembnih dejstev (odločitev
na podlagi prejetih informacij) in tako povzročiti, da potrošnik
sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel;
– »kodeks ravnanja« je sporazum ali zbirka pravil, ki jih ne
določa zakon ali drug predpis, in določa ravnanje podjetij, ki se
zavežejo, da bodo upoštevala kodeks v zvezi z eno ali več poslovnimi praksami v razmerju do potrošnikov ali poslovnimi področji;
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– »tvorec ali tvorka kodeksa« (v nadaljnjem besedilu: »tvorec kodeksa«) je pravna ali fizična oseba, vključno s podjetjem
ali skupino podjetij, ki je odgovorna za sestavo ter revizijo kodeksa ravnanja ter izvajanje nadzora nad spoštovanjem kodeksa s
strani podjetij, ki so se zavezala, da ga bodo spoštovala;
– »poklicna skrbnost« je standard posebne veščine in
skrbnosti, za katerega se upravičeno pričakuje, da ga bo podjetje uporabljalo na področju svoje dejavnosti v razmerju do
potrošnikov v skladu z dobrimi poslovnimi običaji ali s spoštovanjem splošnega načela dobre vere;
– »vabilo k nakupu« je tržno komuniciranje, pri katerem
se navajajo značilnosti izdelka in cena na način, ki ustreza uporabljenemu sredstvu tržnega komuniciranja in s tem omogoča
potrošniku nakup;
– »nedopustno vplivanje« je izkoriščanje premoči v razmerju do potrošnika z namenom izvajati pritisk, tudi brez uporabe ali brez grožnje uporabe sile, na način, ki bistveno omejuje
potrošnikovo sposobnost, da sprejme odločitev ob poznavanju
vseh pomembnih dejstev;
– »odločitev o poslu« je vsaka odločitev potrošnika, ne
glede na to, ali se odloči za dejanje ali opustitev dejanja, ki jo
sprejme v zvezi z vprašanji: kupiti izdelek ali ne, kako in pod
kakšnimi pogoji kupiti izdelek, ali ga plačati v celoti ali deloma,
ga obdržati ali z njim nadalje razpolagati in ali v zvezi z izdelkom uveljavljati katero od pogodbenih pravic;
– »zakonsko urejen poklic« je poklicna dejavnost ali skupina poklicnih dejavnosti pri katerih so dostop, opravljanje ali
eden od načinov opravljanja pogojeni s posebnimi poklicnimi
kvalifikacijami, ki jih neposredno ali posredno urejajo zakoni in
drugi predpisi.
2. POGLAVJE
NEPOŠTENE POSLOVNE PRAKSE
4. člen
(prepoved nepoštenih poslovnih praks)
(1) Nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: nepoštene poslovne prakse)
so prepovedane pred, med in po sklenitvi posla, ki je povezan
z nakupom izdelka.
(2) Poslovna praksa je nepoštena, če nasprotuje zahtevam poklicne skrbnosti in v zvezi z izdelkom bistveno izkrivlja
ali bi lahko izkrivljala ekonomsko obnašanje:
– povprečnega potrošnika, ki ga doseže ali mu je namenjena, ali
– povprečnega člana posebne ciljne skupine potrošnikov,
če je namenjena posebni ciljni skupini potrošnikov.
(3) Poslovne prakse, ki bi lahko povzročile bistveno izkrivljanje ekonomskega obnašanja samo ene od jasno določljivih
ciljnih skupin potrošnikov, ki so zaradi telesne ali duševne bolezni, posebne lastnosti, starosti ali lahkovernosti še posebej
dovzetni za določeno poslovno prakso ali izdelek, na katerega
se ta praksa nanaša, na učinke ki jih podjetje pričakovano
lahko predvidi, se presojajo z vidika povprečnega člana ciljne skupine. To ne vpliva na običajne oglaševalske trditve, ki
vsebujejo očitna pretiravanja, če so ta za ciljne skupine jasno
prepoznavna kot namerna in očitna pretiravanja, ki niso mišljena dobesedno.
(4) Zlasti so nepoštene poslovne prakse tiste, ki so:
– zavajajoče ali
– agresivne.
Zavajajoče poslovne prakse
5. člen
(zavajajoča dejanja)
(1) Poslovna praksa se šteje za zavajajočo, če vsebuje
napačne informacije in je torej neresnična. Poslovna praksa
se šteje za zavajajočo tudi, če kakor koli, vključno s celotno
predstavitvijo, zavaja ali bi utegnila zavajati povprečnega potro-
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šnika, čeprav je informacija točna glede enega ali več naštetih
elementov, ter v vsakem primeru povzroči ali bi utegnila povzročiti, da povprečen potrošnik sprejme odločitev o poslu, ki je
sicer ne bi sprejel, in sicer:
1. glede obstoja ali narave izdelka;
2. glede glavnih značilnosti izdelka, na primer njegove
razpoložljivosti, prednosti, tveganj, izvedbe, sestave, dodatkov,
poprodajnih storitev za potrošnike in obravnavanja pritožb,
postopka in datuma izdelave ali dobave, dostave, primernosti
za namen, uporabe, količine, specifikacije, geografskega ali
tržnega porekla ali rezultatov, ki se lahko pričakujejo od njegove uporabe, ali rezultatov in stvarnih značilnosti preizkusov ali
pregledov izdelka;
3. glede obsega obveznosti podjetja, motivov za uporabo
določenih poslovnih praks in narave prodaje, kakršne koli izjave ali znaka v povezavi s posrednim ali neposrednim sponzorstvom ali odobritvijo podjetja ali izdelka;
4. glede cene ali načina izračunavanja cene ali določene
cenovne prednosti;
5. glede potrebe po storitvi, nadomestnem delu, zamenjavi ali popravilu;
6. glede narave, lastnosti in pravic podjetja ali njegovega
zastopnika, na primer njegove identitete in premoženja, kvalifikacij, statusa, odobritve, članstva ali povezav ter imetništva
pravic intelektualne lastnine ali nagrad in priznanj, ki jih je
prejel;
7. glede pravic, ki jih ima potrošnik v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo potrošnikov, vključno s pravico do zamenjave
blaga, vračila kupnine, garancije, stvarnih napak in nepravilno opravljenih storitev ali drugih tveganj, s katerimi se lahko
sreča.
(2) Poslovna praksa se šteje za zavajajočo tudi, če v
konkretnem primeru ob upoštevanju vseh njenih značilnosti
in okoliščin povzroči ali bi utegnila povzročiti, da povprečen
potrošnik sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel,
in vključuje:
1. kakršenkoli način trženja izdelka, vključno s primerjalnim oglaševanjem, ki ustvarja zmedo s kakršnimkoli drugim
izdelkom, znamko, trgovskim imenom ali drugim znakom razlikovanja konkurenta;
2. kršitev kodeksa, za katerega se je podjetje zavezalo,
da ga bo spoštovalo, če:
– pri zavezi ne gre zgolj za namero, temveč za trdno
zavezo, ki jo je mogoče preveriti, in
– podjetje v okviru določene poslovne prakse navaja, da
ga zavezuje kodeks.
6. člen
(zavajajoče opustitve)
(1) Poslovna praksa se šteje za zavajajočo, če podjetje v
določenem primeru ob upoštevanju vseh značilnosti in okoliščin
ter omejitev sredstva komuniciranja izpusti bistvene informacije, ki jih glede na dejanske okoliščine povprečen potrošnik potrebuje za sprejem odločitve ob poznavanju vseh pomembnih
dejstev, in tako povzroči ali bi utegnilo povzročiti, da povprečen
potrošnik sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel.
(2) Za zavajajočo opustitev se šteje tudi:
– če podjetje ob upoštevanju vidikov, opisanih v prejšnjem
odstavku, prikriva ali nejasno, nerazumljivo, dvoumno ali ob
neprimernem času navede bistvene informacije iz prejšnjega
odstavka ali
– če podjetje ne opredeli komercialnega namena poslovne prakse ali če ta ni razviden iz njene vsebine, in s tem povzroči ali bi utegnilo povzročiti, da povprečen potrošnik sprejme
odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel.
(3) Če so za sredstvo komuniciranja, ki je uporabljeno
za poslovne prakse, značilne prostorske ali časovne omejitve,
se te omejitve in vsi ukrepi, ki jih podjetje sprejme, da bi potrošnikom zagotovilo informacije prek drugih sredstev komuniciranja upoštevajo pri odločanju o tem, ali so bile informacije
opuščene.
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(4) Pri vabilu k nakupu se za bistvene štejejo naslednje
informacije, če niso razvidne že iz njegove vsebine:
– glavne značilnosti izdelka v obsegu, ki ustreza sredstvu
komuniciranja in izdelku;
– geografski naslov in identiteta podjetja, kot na primer
njegovo ime in po potrebi geografski naslov in identiteta podjetja, v imenu katerega nastopa;
– cena, vključno z davki, ali če je zaradi narave izdelka
ceno nemogoče razumno izračunati vnaprej, način izračunavanja cene, ter po potrebi vključno z dodatnimi prevoznimi,
dostavnimi ali poštnimi stroški, ali če teh stroškov ni mogoče
razumno izračunati vnaprej, dejstvo, da bo take dodatne stroške morebiti treba plačati;
– način plačila, dostave, izpolnitve in obravnavanja pritožb, če ti odstopajo od zahtev poklicne skrbnosti;
– za izdelke in posle, ki vključujejo pravico do odstopa ali
pravico do preklica, obstoj take pravice.
(5) Za bistvene se štejejo tiste zahteve po informacijah
glede tržnega komuniciranja, vključno z oglaševanjem in trženjem, ki so zajete s predpisi o varstvu potrošnikov, predpisi o
vrednostnih papirjih, zavarovalništvu in zdravilih ter so v skladu
s predpisi Skupnosti.
7. člen
(zavajajoče poslovne prakse, ki v vseh okoliščinah
veljajo za nepoštene)
Zavajajoče poslovne prakse so predvsem, če podjetje:
1. trdi, da je podpisnik kodeksa ravnanja, čeprav ni;
2. prikazuje znak zaupanja, kakovosti ali podobno, ne da
bi za to pridobil ustrezno dovoljenje;
3. trdi, da je kodeks ravnanja odobrila javna ali druga
organizacija, čeprav to ni res;
4. trdi, da izpolnjuje pogoje za pridobitev ustreznega dovoljenja ali da je za podjetje (vključno z njegovimi poslovnimi
praksami) ali za izdelek izdal ustrezno dovoljenje javni organ
ali druga organizacija, čeprav to ni res;
5. vabi k nakupu izdelkov po določeni ceni, ne da bi razkrilo, da obstajajo utemeljeni razlogi, spričo katerih:
– ne bo moglo zagotoviti dobave določenih izdelkov ali
njim enakovrednih izdelkov po navedeni ceni, za ustrezno
obdobje in v ustreznih količinah glede na izdelek, obseg oglaševanja izdelka in ponujeno ceno, ali
– ne bo moglo zagotoviti, da bi izdelke pod pogoji iz prejšnje alineje zagotovilo drugo podjetje (»bait« oglaševanje).
6. vabi k nakupu izdelkov po določeni ceni, pa potrošnikom ne pokaže izdelka, ki se oglašuje, ali noče sprejeti
naročil zanj ali ga dostaviti v razumnem času ali pokaže vzorec
z napako z namenom pospeševati prodajo drugega izdelka
(»bait-and-switch« tehnika);
7. lažno zatrjuje, da bo izdelek na voljo zelo omejen čas
ali da bo na voljo samo pod posebnimi pogoji zelo omejen čas,
da bi tako potrošnika napeljalo k takojšnji odločitvi in ga prikrajšalo za možnost ali čas, za izbiro na podlagi informacij;
8. se obveže, da bo potrošnikom, s katerimi se je pred
sklenitvijo posla sporazumevalo v jeziku, ki ni uradni jezik države članice, v kateri ima podjetje sedež, zagotavljalo poprodajno
storitev, potem pa to storitev ponuja izključno v drugem jeziku,
ne da bi bili potrošniki na to jasno opozorjeni, preden so se
zavezali k sklenitvi posla;
9. izjavi ali sicer ustvari vtis, da se izdelek lahko zakonito
prodaja, čeprav to ni res;
10. pravice, ki jih imajo potrošniki po zakonu, predstavlja
kot posebnost ponudbe;
11. uporabi programske vsebine medijev za promocijo
izdelka in samo plača tako promocijo, ne da bi bilo to jasno
označeno v vsebini, slikah ali zvokih, ki jih potrošnik z lahkoto
prepozna. Ta določba ne posega v določbe zakona, ki ureja
področje medijev;
12. navaja vsebinsko netočno trditev glede narave in obsega tveganja za osebno varnost potrošnika ali njegove družine, če potrošnik ne kupi izdelka;
13. izdelek, ki je podoben izdelku drugega proizvajalca ali
proizvajalke (v nadaljnem besedilu: proizvajalca), predstavlja
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tako, da namerno zavaja potrošnika v prepričanje, da je izdelek
proizvedel ta proizvajalec, čeprav to ni res;
14. ustanovi, vodi ali spodbuja piramidni sistem pospeševanja prodaje, pri katerem se potrošnik nadeja plačila ali nagrade predvsem zato, ker je v sistem uvedel nove potrošnike, ne
pa toliko zaradi prodaje ali uporabe izdelkov;
15. trdi, da bo v kratkem prenehalo z dejavnostjo ali preselilo poslovne prostore, čeprav tega ne namerava storiti;
16. trdi, da lahko izdelki pripomorejo k zmagi v igrah na
srečo;
17. lažno zatrjuje, da lahko izdelek pozdravi bolezni, motnje v delovanju organov ali telesne hibe;
18. daje bistveno netočne informacije o tržnih pogojih ali o
možnostih, da se izdelek najde, da bi tako napeljalo potrošnika
k nakupu izdelka pod pogoji, ki so manj ugodni kot običajni
tržni pogoji;
19. v okviru poslovne prakse trdi, da se razpisuje nagradno tekmovanje, ali da je mogoče prejeti promocijsko nagrado,
ne da bi se napovedane nagrade ali ustrezna nadomestila tudi
dejansko razdelile;
20. izdelke označi kot »gratis«, »zastonj«, »brezplačno«
ali podobno, če mora potrošnik plačati kakršen koli strošek razen neizogibnih stroškov, nastalih, ker se je odzval na poslovno
prakso, kot so stroški prevzema ali dostave izdelka;
21. v marketinško gradivo vključi račun ali podoben dokument za plačilo, ki daje potrošniku vtis, da je že naročil izdelek,
ki se oglašuje, čeprav tega ni storil;
22. lažno zatrjuje ali daje vtis, da ne deluje za namene, ki
so povezani z njegovo trgovsko, poslovno, obrtno dejavnostjo
ali svobodno poklicno dejavnostjo, ali se lažno predstavlja za
potrošnika;
23. ustvarja lažni vtis, da so poprodajne storitve za izdelek
na voljo v državi članici, ki ni tista, v kateri se izdelek prodaja.
Agresivne poslovne prakse
8. člen
(agresivne poslovne prakse)
Poslovna praksa se šteje za agresivno, če v določenem
primeru ob upoštevanju vseh značilnosti in okoliščin z nadlegovanjem, prisilo, vključno z uporabo sile ali nedopustnim
vplivanjem, bistveno zmanjša ali bi utegnila bistveno zmanjšati
svobodo izbire ali ravnanja povprečnega potrošnika v zvezi z
izdelkom ter s tem povzroči ali bi utegnila povzročiti, da potrošnik sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel.
9. člen
(uporaba nadlegovanja, prisile in nedopustnega vplivanja)
Pri ugotavljanju, ali se v poslovni praksi uporabljajo nadlegovanje, prisila, vključno z uporabo sile, in nedopustno
vplivanje, se upoštevajo:
1. časovni trenutek in kraj odvijanja poslovne prakse,
njena narava in vztrajnost;
2. uporaba grozečega ali žaljivega jezika ali ravnanja;
3. izkoriščanje nesrečnega dogodka ali okoliščin, ki zaradi
svoje resnosti zmanjšujejo potrošnikovo sposobnost presoje,
česar se podjetje zaveda, pa to kljub temu izkoristi, da bi tako
vplivalo na potrošnikovo odločitev glede izdelka;
4. vsaka težavna ali nesorazmerna nepogodbena ovira,
ki jo vsili podjetje, ko želi potrošnik uveljavljati pogodbene pravice, vključno s pravicami do odstopa od pogodbe, do izbire
drugega izdelka ali do izbire drugega podjetja;
5. vsaka grožnja s protipravnim ravnanjem.
10. člen
(agresivne poslovne prakse, ki v vseh okoliščinah
veljajo za nepoštene)
Poslovna praksa je agresivna zlasti, če podjetje:
1. ustvari vtis, da potrošnik ne more zapustiti poslovnih
prostorov, dokler pogodba ni sklenjena;
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2. potrošnika obiskuje na domu in ne upošteva potrošnikove prošnje, da zapusti njegov dom ali da se ne vrača, razen
v okoliščinah in mejah v skladu z zakonom, če je to potrebno
zaradi izpolnjevanja pogodbene obveznosti;
3. z namenom pridobivanja novih kupcev potrošnika
vztrajno in brez njegovega soglasja nadleguje po telefonu,
telefaksu, elektronski pošti ali drugem sredstvu za sporazumevanje na daljavo, razen v okoliščinah in mejah v skladu
z zakonom zaradi izpolnjevanja pogodbene obveznosti. To
se ne nanaša na pogodbe, sklenjene na daljavo, kakor so
opredeljene v zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov, zakonu, ki
ureja varstvo osebnih podatkov, in zakonu, ki ureja elektronsko
komuniciranje;
4. zahteva, da potrošnik, ki želi vložiti odškodninski zahtevek iz zavarovalne police, predloži dokumente, ki jih ni mogoče utemeljeno šteti za pomembne pri določanju veljavnosti
zahtevka, ali sistematično opušča odgovarjanje na upravičeno
pošto z namenom potrošnika odvrniti od uveljavljanja njegovih
pogodbenih pravic;
5. v oglasnem sporočilu neposredno nagovarja otroke
k nakupu oglaševanih izdelkov ali prepričuje starše ali druge
odrasle, da otrokom kupijo oglaševane izdelke. To se ne nanaša na določbe zakona o medijih, ki urejajo varstvo otrok pred
nedovoljenim oglaševanjem;
6. zahteva takojšnje ali odloženo plačilo za izdelke ali
vračilo ali hrambo izdelkov, ki jih je podjetje dobavilo, vendar
jih potrošnik ni naročil. Če potrošnik naroči blago ali storitev,
podjetje pa mu namesto tega preskrbi blago ali storitev enake
kakovosti in cene ter je bilo to dogovorjeno v pogodbi ali določeno pred sklenitvijo pogodbe, se ne šteje, da gre za dobavo
nenaročenega blaga ali storitve. Potrošnik mora biti o tem jasno
in razumljivo obveščen, nastale stroške vračila blaga ali storitve
po uveljavitvi pravice do odstopa pa krije podjetje;
7. potrošnika izrecno obvesti, da ogroža posamično delovno mesto ali obstoj podjetja, če ne kupi izdelka ali storitve;
8. ustvari lažen vtis, da je potrošnik tudi brez nakupa že
dobil, bo dobil ali bo na podlagi določenega dejanja dobil nagrado ali drugo enakovredno ugodnost, čeprav:
– nagrada ali druga enakovredna ugodnost dejansko ne
obstaja ali
– dejanje, na podlagi katerega je mogoče zahtevati nagrado ali drugo enakovredno ugodnost, vključuje potrošnikovo
plačilo ali izpostavljanje potrošnika stroškom.
3. POGLAVJE
TVOREC KODEKSA
11. člen
(nadzor in postopek pred tvorcem kodeksa)
(1) Tvorec kodeksa lahko opravlja nadzor nad nepoštenimi poslovnimi praksami in na zahtevo državnega organa,
organizacije potrošnikov, potrošnika ali na lastno pobudo poda
mnenje o tem, ali je neka poslovna praksa nepoštena.
(2) Zahteva za uvedbo postopka pred tvorcem kodeksa
se ne šteje za odpoved pravici do upravnega in sodnega varstva.
4. POGLAVJE
UPRAVNI NADZOR IN SODNO VARSTVO
12. člen
(upravni nadzor)
(1) Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona so
pristojni Tržni inšpektorat Republike Slovenije in drugi inšpekcijski organi v skladu s svojimi pristojnostmi.
(2) Če tržni inšpektorat ali drug pristojni inšpekcijski organ
ugotovi, da podjetje uporablja nepošteno poslovno prakso ali je
tik pred tem, da jo uporabi, podjetju z odločbo prepove uporabo
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take prakse, če presodi, da bi lahko povzročila oškodovanje
potrošnikov ne glede na obliko krivde podjetja.
13. člen
(sodno varstvo)
Podjetje, ki v razmerju do potrošnikov uporablja nepoštene poslovne prakse, lahko oseba, ki imajo aktivno legitimacijo
po zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov, toži zaradi takega
ravnanja, pri čemer se uporabljajo določbe o premoženjskopravnem varstvu, kot je to določeno v zakonu, ki ureja varstvo
potrošnikov.
14. člen
(dokazno breme)
(1) Sodišče in upravni organ iz 12. člena tega zakona
lahko od podjetja zahtevata, da v roku, ki ne sme biti daljši
od osmih dni, predloži dokaze o resničnosti spornih navedb v
njegovi poslovni praksi, če se taka zahteva zdi primerna glede
na okoliščine posameznega primera ter ob upoštevanju upravičenih interesov podjetja in vseh drugih strank v postopku.
(2) Če podjetje ne predloži dokazov iz prejšnjega odstavka, ali če predloži pomanjkljive dokaze, se šteje, da sporne
navedbe v njegovi poslovni praksi niso resnične.
5. POGLAVJE
KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik ali
podjetnica posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni
podjetnik posameznik), ki uporabi:
– zavajajočo poslovno prakso z zavajajočim ravnanjem
(5. člen);
– zavajajočo poslovno prakso z zavajajočo opustitvijo
(6. člen);
– zavajajočo poslovno prakso, ki vseh okoliščinah velja
za nepošteno (7. člen);
– agresivno poslovno prakso (8. člen);
– agresivno poslovno prakso, ki v vseh okoliščinah velja
za nepošteno (10. člen).
(2) Z globo od 300 do 2.000 eurov se lahko kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik ali posameznica, ki v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti stori dejanje iz prvega odstavka tega
člena.
6. POGLAVJE
KONČNA DOLOČBA
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. decembra
2007, razen drugega in tretjega stavka šeste točke 10. člena,
ki se začneta uporabljati 12. junija 2013.
Št. 700-01/07-94/1
Ljubljana, dne 31. maja 2007
EPA 1356-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2827.

Št.

53 / 15. 6. 2007 /

Stran

7245

2. člen

3. javno podjetje je podjetje, nad katerim lahko organi
oblasti izvajajo prevladujoč vpliv;
4. javna kreditna institucija je izraz, uporabljen kot skupni
pojem za banko, hranilnico in družbo za izdajo elektronskega
denarja, ki je pod prevladujočim vplivom organov oblasti;
5. javno podjetje v proizvodni dejavnosti je javno podjetje, katerega glavno področje dejavnosti, v kateri dosega vsaj
50 odstotkov čistih prihodkov od prodaje, spada med proiz
vodne dejavnosti;
6. proizvodne dejavnosti so dejavnosti, ki so po Standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: SKD)
uvrščene v oddelek D – Predelovalne dejavnosti (s podpodročji
od DA do DN);
7. izvajalci s pravico ali pooblastilom so:
1. vsa podjetja, ki razpolagajo s posebnimi ali izključnimi pravicami, ki so jim jih organi oblasti dodelili v skladu s
prvim odstavkom 86. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti, in
2. vsa podjetja, ki so jih organi oblasti pooblastili za
opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena v skladu z drugim odstavkom 86. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ter:
– v zvezi s temi storitvami prejemajo javna sredstva v
katerikoli obliki in
– poleg te dejavnosti opravljajo še druge dejavnosti.
8. različne dejavnosti so dejavnosti, ki jih izvaja podjetje,
in sicer tako, da podjetje poleg dejavnosti proizvodnje izdelkov
ali izvajanja storitev, za katere je prejelo posebno ali izključno
pravico, ali opravljanja storitev splošnega gospodarskega pomena, opravlja še druge dejavnosti proizvodnje izdelkov ali izvajanja storitev, ki jih trži; če podjetje opravlja druge dejavnosti
za lastne potrebe, se šteje, da ne gre za različne dejavnosti;
9. izključne pravice so pravice do zagotavljanja storitev ali
izvajanja dejavnosti na določenem ozemeljskem območju, ki so
dodeljene enemu podjetju na podlagi kateregakoli pravnega
akta (zakona, podzakonskega ali upravnega akta);
10. posebne pravice so pravice, ki so dodeljene omejenemu številu podjetij na način, ki pri izbiri podjetij ne uporablja
meril objektivnosti, proporcionalnosti in nediskriminacije, na
podlagi kateregakoli pravnega akta (zakona, podzakonskega
ali upravnega akta) in ki na določenem ozemeljskem območju:
– omejujejo število podjetij, ki smejo zagotavljati storitve
ali izvajati dejavnosti, na dva ali več;
– določajo več med seboj konkurenčnih podjetij, ki so pooblaščeni za zagotavljanje storitev ali izvajanje dejavnosti, ali
– dajejo podjetjem, ki z njimi razpolagajo, zakonske ali
druge pravne prednosti, ki bistveno vplivajo na zmožnost vsakega drugega podjetja pri zagotavljanju istih storitev ali izvajanju iste dejavnosti na istem ozemeljskem območju pod
pretežno enakovrednimi pogoji;
11. storitve splošnega gospodarskega pomena so poleg
javnih služb in gospodarskih javnih služb tudi druge storitve, ki
jih mora zagotavljati organ oblasti.

(prenos direktive)

4. člen

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in
ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(ZPFOLERD)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o preglednosti finančnih
odnosov in ločenem evidentiranju različnih
dejavnosti (ZPFOLERD)
Razglašam Zakon o preglednosti finančnih odnosov in
ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. junija
2007.
Št. 001-22-64/07
Ljubljana, dne 11. junija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O PREGLEDNOSTI FINANČNIH ODNOSOV
IN LOČENEM EVIDENTIRANJU RAZLIČNIH
DEJAVNOSTI (ZPFOLERD)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se ureja preglednost finančnih odnosov med organi oblasti in:
a) javnimi podjetji ter
b) podjetji, katerim so bile podeljene posebne ali izključne
pravice, in podjetji, ki so pooblaščena za opravljanje storitev
splošnega gospodarskega pomena,
s čimer se zagotavlja, da organi oblasti ne dodeljujejo pomoči,
ki bi bile nezdružljive s skupnim trgom Evropske unije, kot je določeno v 86. členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti
(Uradni list RS, št. 7/04 – prečiščeno besedilo), in se preprečuje
navzkrižno subvencioniranje različnih dejavnosti.
(2) S tem zakonom se določajo tudi pravice do pridobivanja podatkov, obveznosti vodenja ustreznih evidenc in registrov podatkov, hrambe dokumentacije, razkrivanja določenih
informacij, posebnega poročanja in nadzora, ki se morajo v ta
namen izvajati.

S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Komisije 2006/111/ES z dne 16. novembra 2006 o
preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj določenih podjetij.
3. člen
(pomen izrazov)
Za namene tega zakona imajo posamezni izrazi naslednji
pomen:
1. organi oblasti so vsi državni organi, občinski organi in
organi drugih lokalnih skupnosti;
2. podjetje je pravna oseba, ki posluje po zasebnem ali
javnem pravu v katerikoli pravnoorganizacijski obliki, razen
organ oblasti, ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost;

(prevladujoč vpliv na javna podjetja)
(1) Organi oblasti neposredno ali posredno izvajajo prevladujoč vpliv nad javnimi podjetji zaradi:
a) svojega lastništva,
b) svojega finančnega sodelovanja v njih ali
c) predpisov in drugih pravnih aktov, ki jih urejajo.
(2) Šteje se, da imajo organi oblasti prevladujoč vpliv,
kadar Republika Slovenija, občine in druge oblike lokalnih
skupnosti kot pravne osebe neposredno ali posredno:
a) imajo večinski delež vpisanega kapitala oziroma vloženih sredstev ustanovitelja,
b) nadzorujejo večino glasovalnih pravic, ki izhajajo iz delnic ali poslovnih deležev podjetja oziroma iz vloženih sredstev
ustanovitelja, ali
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c) lahko imenujejo več kot polovico članov uprave, upravnega ali nadzornega organa.
(3) Pri ugotavljanju prevladujočega vpliva organov oblasti
v posameznem podjetju se deleži vpisanega kapitala podjetja
oziroma glasovalne pravice, ki izhajajo iz delnic oziroma poslovnih deležev podjetja, v lasti različnih organov oblasti, kot
pravnih oseb, in različnih javnih podjetij, seštevajo. Če vsota deležev kapitala oziroma glasovalnih pravic znaša več kot
50 odstotkov, se šteje, da se podjetje uvršča med javna podjetja.
(4) Za ugotavljanje prevladujočega vpliva organov oblasti
na posamezno podjetje po točkah b) in c) prvega odstavka
tega člena morajo organi oblasti v osmih dneh po uveljavitvi
pravnega akta, ki ureja finančno sodelovanje, ali predpisa, v
katerem je zagotovljen prevladujoč vpliv organov oblasti na
podjetje, oziroma v osmih dneh po spremembi prevladujočega
vpliva poročati o tem Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) v
elektronski obliki po postopku v skladu z navodilom iz drugega
odstavka 13. člena tega zakona.
(5) Za potrebe izvajanja tega zakona vodi AJPES Register
javnih podjetij po ZPFOLERD.
(6) Vse pravne osebe morajo preverjati ustreznost svoje
uvrstitve v Register javnih podjetij po ZPFOLERD in morajo ob
nastopu ali prenehanju prevladujočega vpliva organov oblasti
v osmih dneh po spremembi oziroma ugotovitvi o nepravilni
uvrstitvi v Register javnih podjetij po ZPFOLERD to sporočiti
AJPES v elektronski obliki po postopku v skladu z navodilom
iz drugega odstavka 13. člena tega zakona.
(7) AJPES in ministrstvo, pristojno za finance, imata za
potrebe vodenja in nadzora nad vodenjem Registra javnih
podjetij po ZPFOLERD pravico do vpogleda in neposrednega
dnevnega elektronskega pridobivanja podatkov iz:
– sodnega registra,
– centralnega registra vrednostnih papirjev, ki ga vodi
Centralna klirinško depotna družba, d. d. (v nadaljnjem besedilu: KDD), in pridobivanja podatkov o imetnikih vrednostnih
papirjev iz tega registra,
– delniških knjig, ki jih vodi KDD, druga pooblaščena organizacija ali posamezna delniška družba sama.
(8) V primeru, da ni mogoče pridobiti podatkov na način
iz prejšnjega odstavka, ali v primeru preverjanja podatkov,
pridobljenih na način iz prejšnjega odstavka, mora na zahtevo
AJPES ali ministrstva, pristojnega za finance:
– podjetje predložiti svojo lastniško strukturo in seznam
naložb v druge pravne osebe oziroma
– organ oblasti, kot pravna oseba, predložiti seznam naložb v druge pravne osebe
v osmih dneh po prejemu zahteve v elektronski obliki po postopku v skladu s pravilnikom iz prvega odstavka 13. člena
tega zakona.
II. OBVEZNOST ZA EVIDENTIRANJE FINANČNIH
ODNOSOV
5. člen
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a) poravnavo izgub iz poslovanja;
b) zagotovitev kapitala;
c) nepovratna sredstva (subvencije, dotacije in podobno)
ali posojila pod ugodnimi pogoji;
d) podeljevanje finančnih prednosti z odpovedjo dobičku
ali izterjavi zapadlih dolgov (na primer z odpisom terjatev);
e) odpoved običajnemu nadomestilu za uporabo javnih
sredstev;
f) povračila za finančne obveznosti, ki jih naložijo organi
oblasti.
(3) Za doseganje namena iz prvega in drugega odstavka
tega člena morajo organi oblasti in javna podjetja voditi ustrezne evidence o transakcijah javnih sredstev med organi oblasti
in javnimi podjetji (v nadaljnjem besedilu: evidence o transakcijah) ter o njih poročati za posamezno transakcijo v skladu s
petim oziroma šestim odstavkom tega člena in v zbirni obliki v
svojih letnih poročilih in konsolidiranih letnih poročilih.
(4) Za potrebe izvajanja tega zakona AJPES vodi Evidenco o dodeljenih in uporabljenih javnih sredstvih.
(5) Organi oblasti in drugi (posredni) dajalci oziroma dajalke (v nadaljnjem besedilu: dajalci) javnih sredstev morajo pred
vsako dodelitvijo javnih sredstev pravnim osebam preveriti, ali
jih dodeljujejo javnim podjetjem, in o izvedenih transakcijah
javnim podjetjem poročati AJPES v 15 dneh od nastanka poslovnega dogodka v elektronski obliki po postopku v skladu z
navodilom iz drugega odstavka 13. člena tega zakona.
(6) Javna podjetja morajo o dejanski uporabi prejetih javnih sredstev poročati AJPES v 15 dneh po uporabi prejetih
javnih sredstev v elektronski obliki po postopku v skladu z
navodilom iz drugega odstavka 13. člena tega zakona.
(7) Organi oblasti in javna podjetja morajo dokumentacijo,
ki vsebuje podatke o finančnih odnosih med organi oblasti in
javnimi podjetji, ter podatke v evidencah o transakcijah hraniti
najmanj pet let po koncu obračunskega leta, ko so bila javna
sredstva dodeljena javnim podjetjem. Če javno podjetje uporabi
ta sredstva v poznejšem obračunskem letu, začne petletni rok
teči po koncu tega obračunskega leta. Organi oblasti in javna
podjetja morajo na zahtevo Evropske komisije dokumentacijo
skupaj z vsemi potrebnimi dopolnilnimi informacijami predložiti
AJPES.
(8) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za finančne odnose med organi oblasti in javnimi podjetji, katerih
letni čisti prihodek v dveh obračunskih letih pred obračunskim
letom, v katerem so bila javna sredstva odobrena ali uporabljena, znaša manj kot 40 milijonov eurov, oziroma javnimi
kreditnimi institucijami, katerih bilančna vsota znaša manj kot
800 milijonov eurov.
(9) Določbe tega člena ne veljajo za finančne odnose med
organi oblasti in:
a) Banko Slovenije;
b) javnimi kreditnimi institucijami glede depozitov javnih
sredstev, ki so jih organi oblasti vložili pod običajnimi tržnimi
pogoji.
6. člen

(finančni odnosi med organi oblasti in javnimi podjetji)

(dodatne obveznosti javnih podjetij
v proizvodnih dejavnostih)

Finančni odnosi med organi oblasti in javnimi podjetji
morajo biti pregledni, tako da je mogoč jasen prikaz:
a) javnih sredstev, ki so jih organi oblasti dodelili javnim
podjetjem neposredno,
b) javnih sredstev, ki so jih organi oblasti dodelili javnim
podjetjem s posredovanjem prek drugih javnih podjetij ali finančnih institucij, in
c) dejanske uporabe teh javnih sredstev.
(2) Za razlikovanje med vlogo države oziroma lokalne
skupnosti, ki jo ima kot organ oblasti, in vlogo, ki jo ima kot
lastnik javnega podjetja, se preglednost iz prejšnjega odstavka
nanaša zlasti na naslednje vidike finančnih odnosov med organi oblasti in javnimi podjetji:

(1) Vsako javno podjetje v proizvodnih dejavnostih (v
nadaljnjem besedilu: JPvPD) in vsaka skupina JPvPD, med
katere se uvrščajo tudi skupine podjetij, katerih matično podjetje ni nujno, da je JPvPD, katere čisti prihodki od prodaje
oziroma konsolidirani čisti prihodki od prodaje v zadnjem obračunskem letu presegajo 250 milijonov eurov, mora AJPES
sporočiti podatek o višini (konsolidiranih) čistih prihodkov od
prodaje za posamezno obračunsko obdobje, ki se je končalo
na dan 31. december posameznega leta ali pred tem datumom, če obračunsko obdobje ni enako koledarskemu letu, v
dveh mesecih (to je do konca meseca februarja) v elektronski
obliki po postopku v skladu z navodilom iz drugega odstavka
13. člena tega zakona.
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(2) Za potrebe tega zakona AJPES vodi Seznam javnih
podjetij po ZPFOLERD v proizvodnih dejavnostih. V seznamu
se vodijo podatki o JPvPD oziroma skupini JPvPD iz prejšnjega
odstavka in višini (konsolidiranih) čistih prihodkov od prodaje.
(3) JPvPD in matična podjetja v skupinah JPvPD iz
prvega odstavka tega člena morajo pripraviti letno poročilo in
letne računovodske izkaze ter konsolidirano letno poročilo in
konsolidirane letne računovodske izkaze (v nadaljnjem besedilu: poročilo in izkazi) v skladu z določbami zakona, ki ureja
gospodarske družbe, oziroma zakona, ki ureja računovodstvo,
in računovodskimi standardi.
(4) Poročilo in izkazi morajo vključevati razlago in pojasnila h (konsolidirani) bilanci stanja in (konsolidiranemu) izkazu
poslovnega izida, navedbo računovodske politike, izjave direktorjev, poročila o dejavnosti in področna poročila, navedbe o
vsebini izvedenih skupščin in vse druge ustrezne podatke in
konsolidacijo po dejavnostih (na ravni podpodročij SKD).
(5) Če niso vsebovani že v poročilu in izkazih, morajo
JPvPD pripraviti dodatek k poročilu, ki vsebuje naslednje podrobne podatke:
a) vse dokapitalizacije ali druge pridobitve sredstev, ki so
po svoji naravi podobna trajnemu kapitalu, z navedbo načina
pridobitve (navadne ali prednostne delnice, delnice z odloženim
izplačilom dividend ali zamenljive delnice in obrestne mere;
pripadajoče dividende ali pravice do zamenjave). Informacije
o povečanju osnovnega kapitala morajo vsebovati navedbe
zneska, ki ga je zagotovila država in drugi organi oblasti neposredno, in zneskov, ki so jih zagotovila javna podjetja – matična
podjetja ali druga javna podjetja iz iste skupine podjetij ali izven
nje. Zmeraj je treba navesti tudi odnos med tistim, ki financira
povečanje osnovnega kapitala, in prejemnikom;
b) nevračljive donacije ali donacije, ki so vračljive le v
nekaterih okoliščinah;
c) dodeljevanje posojil podjetjem, vključno z limiti in predplačili za vložke kapitala, z navedbo obrestnih mer in drugih
pogojev posameznega posojila ter načinom zavarovanja, če
je zavarovano;
d) prejeta poroštva organov oblasti za posojila, z navedbo pogojev posojil in stroškov, ki jih ima JPvPD za takšna
poroštva;
e) izplačane dividende in zadržani dobički;
f) druge oblike državnih intervencij, predvsem odpisi obveznosti, ki jih ima JPvPD do države in drugih organov oblasti
(iz naslova vračil najetih posojil, dotacij, plačil davka na dobiček ali prispevkov za socialno zavarovanje in drugih podobnih
obveznosti);
g) podrobne podatke o vseh transakcijah znotraj posamezne skupine JPvPD in med različnimi skupinami JPvPD
ter transakcije, opravljene neposredno med JPvPD in organi
oblasti. Podatki, označeni kot »POSLOVNA SKRIVNOST«,
se zmeraj navedejo le v dodatku k poročilu in ne v samem
poročilu.
(6) JPvPD morajo poročila in izkaze ter podatke in navedbe iz četrtega in petega odstavka tega člena predložiti AJPES
v roku, kot ga določa zakon, ki ureja gospodarske družbe oziroma zakon, ki ureja računovodstvo, v elektronski obliki in po
postopku v skladu z navodilom iz drugega odstavka 13. člena
tega zakona.
(7) Dokumenti iz prejšnjega odstavka se dostavijo ločeno
za vsako JPvPD, vključeno v skupino JPvPD, skupaj s tistimi
JPvPD, ki so v drugih državah članicah.
III. OBVEZNOST LOČENEGA EVIDENITRANJA
RAZLIČNIH DEJAVNOSTI
7. člen
(preglednost financiranja pri izvajalcih
s pravico ali pooblastilom)
(1) Izvajalci s pravico ali pooblastilom, ki opravljajo različne dejavnosti, morajo zagotavljati preglednost svoje finančne
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in organizacijske strukture tako, da vodijo ločene računovodske
evidence za posamezno dejavnost.
(2) Izvajalci s pravico ali pooblastilom iz prejšnjega odstavka ne smejo javnih sredstev, ki jih prejmejo kot nadomestilo
za pokrivanje stroškov za izvajanje storitev splošnega gospodarskega pomena, uporabiti za financiranje drugih dejavnosti.
(3) Za potrebe tega zakona AJPES vodi Register izvajalcev s pravicami ali pooblastili in Evidenco transakcij javnih
sredstev izvajalcem s pravicami ali pooblastili.
(4) Vsak organ oblasti, ki podjetju podeli posebne ali izključne pravice ali izda pooblastilo za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena, mora v osmih dneh po dodelitvi
pravice oziroma pooblastila to sporočiti AJPES v elektronski
obliki po postopku v skladu z navodilom iz drugega odstavka
13. člena tega zakona.
(5) Organi oblasti in drugi (posredni) dajalci javnih sredstev morajo pred vsako dodelitvijo javnih sredstev podjetjem
preveriti, ali jih dodeljujejo izvajalcem s pravico ali pooblastilom
iz prvega odstavka tega člena, in o izvedenih transakcijah
izvajalcem s pravico ali pooblastilom poročati AJPES v 15
dneh od nastanka poslovnega dogodka v elektronski obliki po
postopku v skladu z navodilom iz drugega odstavka 13. člena
tega zakona.
(6) Izvajalci s pravico ali pooblastilom iz prvega odstavka tega člena morajo preverjati pravilnost svojih podatkov, ki
se vodijo v Registru izvajalcev s pravicami ali pooblastili in
Evidenci transakcij javnih sredstev izvajalcem s pravico ali
pooblastilom, in morajo o napakah takoj po ugotovitvi napake
to sporočiti AJPES v elektronski obliki po postopku v skladu z
navodilom iz drugega odstavka 13. člena tega zakona.
8. člen
(vodenje poslovnih knjig izvajalcev
s pravico ali pooblastilom)
(1) Izvajalci s pravico ali pooblastilom iz prvega odstavka
prejšnjega člena vodijo svoje poslovne knjige tako, da:
a) zagotovijo ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti, ki jih izvajajo na podlagi dodeljenih izključnih ali posebnih
pravic oziroma pooblastila za opravljanje storitev splošnega
gospodarskega pomena (v nadaljnjem besedilu: dejavnost
splošnega pomena) in drugih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: druge dejavnosti);
b) so vsi odhodki in prihodki dosledno razporejeni na
dejavnosti splošnega pomena in druge dejavnosti na podlagi
objektivno opravičenih sodil, ki temeljijo na načelih stroškovnega računovodstva in se dosledno uporabljajo iz obdobja v
obdobje;
c) so načela stroškovnega računovodstva, na katerih temeljijo sodila iz prejšnje alineje, jasno določena in razložena v
pojasnilih k računovodskim izkazom.
(2) Ne glede na računovodske standarde in druge predpise, ki urejajo računovodstvo, mora izvajalec s pravico ali
pooblastilom iz prvega odstavka prejšnjega člena pri ločenem
računovodskem spremljanju različnih dejavnosti upoštevati še
naslednje:
1. Izvajalec s pravico ali pooblastilom mora ločeno izkazovati opredmetena osnovna sredstva za opravljanje dejavnosti
splošnega pomena in opredmetena osnovna sredstva za opravljanje drugih dejavnosti.
2. Če izvajalec s pravico ali pooblastilom uporablja ista
osnovna sredstva za opravljanje različnih dejavnosti, mora v
posebnih razkritjih k računovodskim izkazom prikazati sodila,
po katerih osnovna sredstva razporeja na dejavnosti splošnega
pomena in na druge dejavnosti, ter deleže sredstev, namenjene
opravljanju dejavnosti splošnega pomena in drugih dejavnosti.
Te deleže upošteva pri razporejanju amortizacije, učinkov prevrednotenja in drugih gospodarskih kategorij, ki so povezane s
posameznimi vrstami teh sredstev.
3. Če izvajalec s pravico ali pooblastilom opravlja dejavnosti, pri katerih v proizvajalnem procesu ustvarja proizvode,
ki jih je mogoče imeti v zalogi, mora zaloge, ki jih ustvari pri
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opravljanju dejavnosti splošnega pomena in pri drugih dejavnosti, izkazovati posebej.
4. Namensko dodeljena sredstva za dejavnosti splošnega
pomena, ki so namenjena povečanju vrednosti opredmetenih
osnovnih sredstev izvajalca s pravico ali pooblastilom, povečujejo dolgoročno odložene prihodke. Izvajalec s pravico ali
pooblastilom mora ločeno izkazovati oblikovanje in porabo dolgoročno odloženih prihodkov za nabavo, razširitev in obnovo
opredmetenih osnovnih sredstev dejavnosti splošnega pomena
in drugih dejavnosti.
5. Izvajalec s pravico ali pooblastilom mora oblikovati za
dejavnosti splošnega pomena in za druge dejavnosti poslovnoizidni mesti ali poslovnoizidna mesta. Za vsako poslovnoizidno mesto ugotavlja prihodke ter na njem nastale in njemu
prisojene stroške.
6. Izvajalec s pravico ali pooblastilom ugotavlja dobiček ali
izgubo za dejavnosti splošnega pomena in za druge dejavnosti
posebej in za podjetje kot celoto.
7. Izvajalec s pravico ali pooblastilom mora izkazovati
učinke prevrednotenja sredstev in obveznosti do njihovih virov
ter stroškov posebej za dejavnost splošnega pomena in za
druge dejavnosti.
8. Za merjenje opredmetenih osnovnih sredstev po njihovem pripoznanju mora izvajalec s pravico ali pooblastilom
uporabljati model nabavne vrednosti.
9. Izvajalec s pravico ali pooblastilom mora razčlenjevati
čiste prihodke od prodaje na dejavnosti splošnega pomena in
na druge dejavnosti. Prav tako mora razčlenjevati prihodke od
obresti.
10. Prejeta javna sredstva mora izvajalec s pravico ali
pooblastilom izkazovati posebej in ločeno po dejavnostih splošnega pomena in drugih dejavnostih.
11. Izvajalec s pravico ali pooblastilom mora v pojasnilih
k računovodskim izkazom razčleniti stroške po funkcionalnih
skupinah iz računovodskih standardov na stroške opravljanja
dejavnosti splošnega pomena in drugih dejavnosti. Podatki o
posameznih vrstah stroškov so razvidni iz poslovnih knjig ali
izračunani na podlagi ustreznih sodil.
12. Letno poročilo izvajalca s pravico ali pooblastilom
mora poleg informacij, določenih s tem zakonom, računovodskimi standardi ali drugimi predpisi, ki urejajo vsebino letnega
poročila, vsebovati še naslednje podatke in pojasnila k računovodskim izkazom:
a) pregled porabe prejetih javnih sredstev po namenih;
b) prikaz poslovnega izida izvajalca s pravico ali pooblastilom, razdeljenega na dela, ki izhajata iz opravljanja dejavnosti splošnega pomena in iz drugih dejavnosti;
c) prikaz sodil, v skladu s katerimi so na dejavnosti splošnega pomena in na druge dejavnosti razporejena sredstva,
obveznosti do njihovih virov, prihodki in odhodki;
d) podbilanci stanja sredstev in obveznosti do njihovih
virov za dejavnosti splošnega pomena in za druge dejavnosti,
če podjetje ocenjuje, da sta pomembni za sprejemanje poslovnih odločitev;
e) pregled opredmetenih osnovnih sredstev, ki se uporabljajo neposredno za dejavnosti splošnega pomena in za druge
dejavnosti na datum bilance stanja, ter
f) izkaz poslovnega izida izvajalca s pravico ali pooblastilom, razdeljen na izkaza poslovnega izida dejavnosti splošnega
pomena in druge dejavnosti.
(3) Objektivno opravičenost sodil, ki služijo razporejanju
prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov in temeljijo na načelih stroškovnega računovodstva, pred
začetkom njihove uporabe preveri revizor oziroma revizorka
(v nadaljnjem besedilu: revizor) v skladu z zakonom, ki ureja
revidiranje. O svojih ugotovitvah poroča v posebnem poročilu.
Sodila se uporabljajo dosledno iz obdobja v obdobje, ob spremembi pa jih mora ponovno pregledati revizor po zakonu, ki
ureja revidiranje.
(4) Pravila iz tega člena se uporabljajo za tiste dejavnosti, ki niso urejene s posebnimi pravnimi akti, ki jih je sprejela
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Evropska unija, in v ničemer ne spreminjajo obveznosti države
ali pravnih oseb, ki izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti ali teh posebnih pravnih aktov.
9. člen
(zagotavljanje informacij in izjeme)
(1) Izvajalci s pravico ali pooblastilom morajo dokumentacijo, ki vsebuje podatke o preglednosti finančne in organizacijske strukture, ter podatke v poslovnih knjigah hraniti najmanj
pet let po koncu obračunskega leta, na katerega se nanašajo
podatki. Izvajalci s pravico ali pooblastilom morajo na zahtevo
Evropske komisije dokumentacijo skupaj z vsemi potrebnimi
dopolnilnimi informacijami predložiti AJPES.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za:
a) izvajalce s pravico ali pooblastilom, katerih letni čisti
prihodek v dveh obračunskih letih pred obračunskim letom, v
katerem uživajo posebno ali izključno pravico ali so pooblaščeni
za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena, znaša manj kot 40 milijonov eurov, oziroma javne kreditne institucije,
katerih bilančna vsota znaša manj kot 800 milijonov eurov;
b) izvajalce s pravico ali pooblastilom, ki so bili pooblaščeni za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena,
če jim je bilo nadomestilo v kakršnikoli obliki, ki ga prejemajo,
dodeljeno za določeno obdobje po odprtem, preglednem in
nepristranskem postopku;
c) izvajalce s pravico ali pooblastilom, ki so pooblaščeni
za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena in
ki poleg te dejavnosti splošnega pomena ne izvajajo drugih
dejavnosti.
IV. OBVEZNOSTI, POVEZANE S POROČANJEM
EVROPSKI KOMISIJI
10. člen
(letno poročanje Evropski komisiji)
(1) AJPES mora vsako leto do 15. marca predložiti seznam JPvPD iz drugega odstavka 6. člena tega zakona ministrstvu, pristojnemu za finance.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, mora vsako leto do
31. marca predložiti seznam JPvPD iz prejšnjega odstavka
Evropski komisiji.
(3) AJPES mora predložiti poročila, izkaze, podatke in
navedbe, ki jih zbira in obdeluje po šestem odstavku 6. člena
tega zakona, ministrstvu, pristojnemu za finance, takoj, ko jih
prejme.
(4) Ministrstvo, pristojno za finance, mora predložiti dokumentacijo iz prejšnjega odstavka Evropski komisiji v 15 delovnih dneh po datumu objave letnega poročila posameznega
JPvPD, vendar najpozneje devet mesecev po izteku obračunskega obdobja posameznega JPvPD.
11. člen
(poročanje Evropski komisiji na njeno zahtevo)
(1) AJPES zbira in obdeluje podatke, ki mu jih morajo
predložiti organi oblasti, javna podjetja in izvajalci s pravico ali
pooblastilom (v nadaljnjem besedilu: poročevalci) v skladu s
tem zakonom.
(2) Poročevalci morajo AJPES pisno sporočiti spremembo
obračunskega obdobja v osmih dneh po sprejeti odločitvi.
(3) Na zahtevo Evropske komisije, ki jo ministrstvo, pristojno za finance, posreduje AJPES, pripravi AJPES poročilo.
Če podatki, ki jih AJPES že ima na podlagi tekočega poročanja
poročevalcev, ne ustrezajo vsem zahtevam Evropske komisije, AJPES pozove poročevalce, da v osmih dneh predložijo
dodatne podatke v elektronski obliki po postopku v skladu z
navodilom iz drugega odstavka 13. člena tega zakona.
(4) AJPES predloži poročilo skupaj z dodatnimi podatki iz
prejšnjega odstavka ministrstvu, pristojnemu za finance, ki ga
posreduje Evropski komisiji.
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V. JAVNOST PODATKOV IN OBVEZNOST
IZDAJE PREDPISOV
12. člen
(javnost podatkov)
Informacije o:
– firmah oziroma imenih javnih podjetij iz Registra javnih podjetij po ZPFOLERD iz petega odstavka 4. člena tega
zakona in
– firmah oziroma imenih izvajalcev s pravico ali pooblastilom iz Registra izvajalcev s pravicami ali pooblastili iz tretjega
odstavka 7. člena tega zakona
so javne.
13. člen
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– tretjega odstavka 5. člena tega zakona, ko gre za vodenje ustreznih evidenc o transakcijah javnih sredstev v organih
oblasti in javnih podjetij;
– sedmega odstavka 5. člena tega zakona, ko gre za hranjenje dokumentacije in podatkov v evidencah o transakcijah v
organih oblasti in javnih podjetjih;
– tretjega do petega odstavka 6. člena tega zakona;
– prvega in drugega odstavka 7. člena tega zakona;
– 8. člena tega zakona;
– prvega odstavka 9. člena tega zakona, ko gre za hranjenje dokumentacije in podatkov v poslovnih knjigah, in
– 18., 19. in 20. člena tega zakona, ko gre za poročanje
ministrstvu, pristojnemu za finance.
(5) Ministrstvo, pristojno za finance, lahko pri izvajanju
nadzora iz prejšnjega odstavka zahteva poročila in informacije
ali opravi pregled poslovanja organov oblasti in podjetij.

(predpisa)
(1) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu:
minister), pristojen za finance, izda pravilnik, s katerimi podrobneje uredi področje preglednosti finančnih odnosov med
javnimi oblastmi in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti
znotraj določenih podjetij, in v katerem podrobneje določi:
– postopek za posredovanje podatkov iz osmega odstavka 4. člena, 18., 19. in 20. člena tega zakona;
– oblike transakcij javnih sredstev iz drugega odstavka
5. člena tega zakona;
– vsebino Evidence o dodeljenih in uporabljenih javnih
sredstvih iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona in
– vsebino Evidence transakcij javnih sredstev izvajalcem
s pravico ali pooblastilom iz tretjega odstavka 7. člena tega
zakona.
(2) AJPES v soglasju z ministrom, pristojnim za finance,
izda navodilo, s katerim predpiše postopek za predložitev podatkov, ki jih morajo poročevalci poročati AJPES po določbah
tega zakona.

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA
14. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem posameznih določb tega zakona opravljata AJPES in ministrstvo, pristojno za finance.
(2) AJPES in ministrstvo, pristojno za finance, odločata
o prekrških za kršitve določb tega zakona po 15. členu tega
zakona kot prekrškovna organa v skladu z zakonom, ki ureja
prekrške.
(3) AJPES je pristojna za nadzor nad izvajanjem določb:
– četrtega in šestega odstavka 4. člena tega zakona ter
osmega odstavka 4. člena tega zakona, ko gre za poročanje
na zahtevo AJPES;
– tretjega odstavka 5. člena tega zakona, ko gre za poročanje AJPES;
– petega in šestega odstavka 5. člena tega zakona;
– sedmega odstavka 5. člena tega zakona, ko gre za predložitev dokumentacije skupaj z vsemi potrebnimi dopolnilnimi
informacijami AJPES;
– prvega, šestega in sedmega odstavka 6. člena tega
zakona;
– četrtega do šestega odstavka 7. člena tega zakona;
– prvega odstavka 9. člena tega zakona, ko gre za predložitev dokumentacije skupaj z vsemi potrebnimi dopolnilnimi
informacijami AJPES;
– drugega in tretjega odstavka 11. člena tega zakona;
– 18., 19. in 20. člena tega zakona, ko gre za poročanje
AJPES in
– 21. člena tega zakona.
(4) Ministrstvo, pristojno za finance, je pristojno za nadzor
nad izvajanjem določb:
– osmega odstavka 4. člena tega zakona, ko gre za poročanje na zahtevo ministrstva, pristojnega za finance;

VII. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
(1) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek
kaznuje podjetje oziroma organ oblasti, če krši:
1. četrti, šesti in osmi odstavek 4. člena tega zakona;
2. tretji, peti, šesti in sedmi odstavek 5. člena tega zakona;
3. prvi ter tretji do sedmi odstavek 6. člena tega zakona;
4. prvi, drugi ter četrti do šesti odstavek 7. člena tega
zakona;
5. 8. člen tega zakona;
6. prvi odstavek 9. člena tega zakona;
7. drugi in tretji odstavek 11. člena tega zakona ali
8. 18. do 21. člen tega zakona.
(2) Z globo od 300 do 4.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba podjetja oziroma organa oblasti, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(izdaja predpisov)
(1) Minister, pristojen za finance, izda predpis iz prvega
odstavka 13. člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
(2) AJPES izda predpis iz drugega odstavka 13. člena
tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi predpisa iz prvega
odstavka 13. člena tega zakona.
17. člen
(vzpostavitev registrov in evidenc)
AJPES vzpostavi registre in evidence, ki jih mora voditi v
skladu s tem zakonom, v treh mesecih po uveljavitvi predpisa
iz drugega odstavka 13. člena tega zakona.
18. člen
(obvestilo o seznamu naložb v podjetja
in seznamu javnih podjetij)
(1) Organi oblasti morajo AJPES in ministrstvu, pristojnemu za finance, v 30 dneh po uveljavitvi predpisa iz prvega
odstavka 13. člena tega zakona posredovati seznam svojih
naložb v podjetja in seznam javnih podjetij, ki so pod njihovim
prevladujočim vplivom, po stanju na dan uveljavitve tega zakona v elektronski obliki po postopku, določenem v pravilniku
iz prvega odstavka 13. člena tega zakona. V seznamu javnih
podjetij morajo pri tistih javnih podjetjih, ki so pod prevladujočim vplivom v skladu z b) ali c) točko prvega odstavka 4. člena
tega zakona, navesti tudi pravni akt, ki daje organu oblasti
prevladujoč vpliv.
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(2) Organi oblasti morajo AJPES in ministrstvu, pristojnemu za finance, do vzpostavitve Registra javnih podjetij sporočati spremembe v seznamu svojih naložb v podjetja in seznamu javnih podjetij, ki so pod njihovim prevladujočim vplivom, iz
prejšnjega odstavka v osmih dneh od nastanka spremembe v
elektronski obliki po postopku, določenem v predpisu iz prvega
odstavka 13. člena tega zakona.
19. člen
(obvestilo o seznamu naložb v podjetja
in lastniški strukturi)
(1) Javna podjetja morajo AJPES in ministrstvu, pristojnemu za finance, v 30 dneh po uveljavitvi predpisa iz prvega
odstavka 13. člena tega zakona posredovati seznam svojih
naložb v podjetja in svojo lastniško strukturo po stanju na dan
uveljavitve tega zakona v elektronski obliki po postopku, določenem v pravilniku iz prvega odstavka 13. člena tega zakona.
(2) Javna podjetja morajo AJPES in ministrstvu, pristojnemu za finance, do vzpostavitve Registra javnih podjetij sporočati spremembe v seznamu svojih naložb v podjetja iz prejšnjega
odstavka v osmih dneh od nastanka spremembe v elektronski
obliki po postopku, določenem v predpisu iz prvega odstavka
13. člena tega zakona.

Uradni list Republike Slovenije
finančnega premoženja države oziroma občine (Uradni list
RS, št. 129/04).
24. člen
(uveljavitev)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/07-6/1
Ljubljana, dne 1. junija 2007
EPA 1465-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Sašo Peče l.r.

2828.

Zakon o priložnostnih kovancih (ZPK-1)

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

20. člen
(obvestilo o seznamu izvajalcev s pravico
ali pooblastilom)
(1) Organi oblasti morajo AJPES in ministrstvu, pristojnemu za finance, v 30 dneh po uveljavitvi predpisa iz prvega
odstavka 13. člena tega zakona posredovati seznam podjetij,
katerim so do vključno dne uveljavitve tega zakona že dodelili
posebne ali izključne pravice ali pooblastila za izvajanje storitev splošnega gospodarskega pomena v elektronski obliki po
postopku, določenem v predpisu iz prvega odstavka 13. člena
tega zakona. V seznamu podjetij morajo pri vsakem posameznem podjetju navesti pravni akt, s katerim je bila podeljena
pravica ali pooblastilo.
(2) Organi oblasti morajo AJPES in ministrstvu, pristojnemu za finance, do vzpostavitve Registra izvajalcev s pravicami ali pooblastili sporočati spremembe v seznamu podjetij iz
prejšnjega odstavka v osmih dneh od nastanka spremembe v
elektronski obliki po postopku, določenem v predpisu iz prvega
odstavka 13. člena tega zakona.
21. člen
(obvestilo o obračunskem obdobju)
Poročevalci morajo v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona
AJPES pisno obvestiti, ali se njihovo obračunsko obdobje
razlikuje od koledarskega. Če AJPES glede posameznega
poročevalca ne prejme nobenega obvestila, AJPES pri vodenju
evidenc o transakcijah upošteva, da je obračunsko obdobje
tega poročevalca enako koledarskemu.
22. člen
(prvo poročanje poročevalcev)
Poročevalci začnejo prvič poročati v skladu s tem zakonom o podatkih, ki se nanašajo na obračunsko obdobje, ki se
začne:
– januarja 2008, ko je obračunsko obdobje enako koledarskemu, ali
– po uveljavitvi tega zakona in se konča pred 31. decembrom 2008, ko se obračunsko obdobje razlikuje od koledarskega.
23. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati  tretji
odstavek 2. člena in 6. do 9. člen Pravilnika o načinu in
rokih zagotavljanja podatkov za vodenje centralne evidence

UKAZ
o razglasitvi Zakona o priložnostnih kovancih
(ZPK-1)
Razglašam Zakon o priložnostnih kovancih (ZPK-1), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. junija
2007.
Št. 001-22-62/07
Ljubljana, dne 11. junija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O PRILOŽNOSTNIH KOVANCIH (ZPK-1)
1. člen
(vsebina zakona)
Republika Slovenija v skladu s tem zakonom, zakonom,
ki ureja delovanje Banke Slovenije in Uredbo Komisije (ES)
št. 975/98 z dne 3. maja 1998 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev namenjenih obtoku (UL L št. 139 z dne
11. 5. 1998, str. 6, s spremembami), izdaja priložnostne kovance ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih,
humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za
Republiko Slovenijo ali imajo širši mednarodni pomen.
2. člen
(določitev dogodkov)
(1) Dogodke, ob katerih se izdajo priložnostni kovanci, določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(2) Dogodke, ob katerih se izdajo priložnostni kovanci v
naslednjem letu, določi vlada najpozneje devet mesecev pred
dnem, ki bo zaznamovan z izdajo priložnostnega kovanca.
3. člen
(delitev priložnostnih kovancev)
Priložnostni kovanci se delijo na spominske in zbirateljske
kovance.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(spominski kovanci)
(1) Spominski kovanci so po dimenziji in fizičnih ter kemijskih lastnostih enaki tečajnim eurokovancem za 2 eura.
Spominski kovanci imajo skupno stran v obliki eurokovanca za
2 eura ter nacionalno stran in rob kovanca izdelano v obliki, ki
predstavlja dogodek iz 1. člena tega zakona. Nacionalna stran
mora imeti 12 zvezd, ki obkrožajo motiv ter letnico.
(2) Nominalna vrednost spominskih kovancev je 2 eura.
(3) Spominski kovanci se lahko izdajo ob enem dogodku
na leto.
(4) Videz nacionalne strani spominskih kovancev po predhodnem posvetovanju z državami članicami Evropske unije
določi vlada in se objavi v Uradnem listu Evropske unije. O
nameravani izdaji spominskih kovancev ministrstvo, pristojno
za finance, najpozneje šest mesecev pred izdajo kovancev
obvesti Evropsko komisijo.
(5) Spominski kovanci se prodajajo po ceni, ki je lahko
višja od njihove nominalne vrednosti. Ceno spominskih kovancev določi Banka Slovenije v soglasju z ministrstvom, pristojnim
za finance.
(6) Spominski kovanci so zakonito plačilno sredstvo v
državah članicah, ki so prevzele euro kot svojo valuto.
5. člen
(zbirateljski kovanci)
(1) Zbirateljski kovanci so izdelani iz zlata, srebra ali kovin, ki jih določi vlada.
(2) Nominalna vrednost zbirateljskih kovancev ne sme
biti enaka nominalni vrednosti tečajnih eurokovancev, določi
pa jo vlada v skladu z obsegom izdaje, ki ga odobri Evropska
centralna banka in ob izpolnjevanju meril, sprejetih na ravni
Evropske unije.
(3) Zbirateljski kovanci se lahko izdajo ob največ dveh
dogodkih na leto.
(4) Videz zbirateljskih kovancev določi vlada, o njem pa
se posvetuje z državami članicami Evropske unije. Sprednja
stran mora biti drugačna od nacionalnega motiva kovancev v
obtoku. Zbirateljski kovanci se morajo od kovancev v obtoku
razlikovati tudi po najmanj dveh od naslednjih značilnosti:
– barvi,
– premeru ali
– teži.
(5) Zbirateljski kovanci se prodajajo po ceni, ki je praviloma višja od njihove nominalne vrednosti. Ceno zbirateljskih
kovancev določi Banka Slovenije v soglasju z ministrstvom,
pristojnim za finance.
(6) Zbirateljski kovanci so zakonito plačilno sredstvo na
območju Republike Slovenije.
6. člen
(določitev obsega izdaje)
(1) Obseg vsakokratne izdaje priložnostnih kovancev po
predhodni odobritvi Evropske centralne banke določi vlada na
predlog Banke Slovenije.
(2) Banka Slovenije oceni povpraševanje po priložnostnih
kovancih v okviru povpraševanja po tečajnih eurokovancih za
posamezno leto in oceno povpraševanja pošlje Evropski centralni banki v potrditev.
(3) Če Banka Slovenije ugotovi, da je bila ocena povpraševanja prenizka, pošlje Evropski centralni banki predlog za
odobritev dodatne izdaje eurokovancev v tekočem letu.
(4) Metodologijo za oceno povpraševanja določi Banka
Slovenije.
7. člen
(javni natečaj)
(1) Za likovne rešitve priložnostnih kovancev razpiše Banka Slovenije javni natečaj.
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(2) Podrobnejše pogoje za udeležbo na javnem natečaju
iz prejšnjega odstavka določi Banka Slovenije.
8. člen
(strokovne in tehnične naloge)
(1) Strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev opravlja Banka Slovenije na podlagi pogodbe,
ki jo v imenu Republike Slovenije z Banko Slovenije sklene
ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Za izvedbo dejavnosti iz prejšnjega odstavka guverner
oziroma guvernerka Banke Slovenije v soglasju z ministrom
oziroma ministrico, pristojno za finance, imenuje komisijo za
izdajo priložnostnih kovancev.
9. člen
(izdelava kovancev)
(1) Priložnostne kovance izdeluje specializirana organizacija, ki jo s soglasjem ministrstva, pristojnega za finance,
izbere Banka Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo naročila
zaupne narave.
(2) Banka Slovenije nadzira izdelavo priložnostnih kovancev.
10. člen
(izročitev kovancev v obtok)
Banka Slovenije določi dan izročitve priložnostnih kovancev v obtok.
11. člen
(prodaja kovancev)
Priložnostne kovance za Republiko Slovenijo prodaja
Banka Slovenije neposredno ali prek drugih pooblaščenih organizacij.
12. člen
(financiranje kovancev)
(1) Sredstva za izdajo priložnostnih kovancev se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
(2) Prihodke od prodaje priložnostnih kovancev prenese
Banka Slovenije v proračun Republike Slovenije.
13. člen
(omejitev)
Pri poravnavi plačila s priložnostnimi kovanci se lahko
zavrne prejem več kot 50 kovancev.
14. člen
(nadzor)
Izvajanje tega zakona nadzira Banka Slovenije v skladu z
zakonom, ki ureja delovanje Banke Slovenije.
15. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon
o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 7/93).
16. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-05/92-6/18
Ljubljana, dne 1. junija 2007
EPA 1340-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Sašo Peče l.r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o reviziji postopkov javnega naročanja
(ZRPJN-E)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-E), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. junija
2007.
Št. 001-22-63/07
Ljubljana, dne 11. junija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O REVIZIJI POSTOPKOV JAVNEGA
NAROČANJA (ZRPJN-E)
1. člen
V Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni
list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) se 11. člen
spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila. O vloženem zahtevku za revizijo mora
naročnik obvestiti vse udeležene v postopku oddaje javnega
naročila najpozneje v treh dneh od prejema zahtevka za revizijo.
(2) Ne glede na vložen zahtevek za revizijo lahko naročnik
nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne sme
pa skleniti pogodbe. Naročnik sme skleniti pogodbo o oddaji
javnega naročila skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo.
(3) Naročnik lahko ob prejemu zahtevka za revizijo odloči,
da se ne glede na prvi odstavek tega člena izvajanje postopka
oddaje javnega naročila zadrži do odločitve Državne revizijske
komisije in o tem najpozneje v treh dneh obvesti vse udeležence v postopku oddaje javnega naročila.
(4) Državna revizijska komisija lahko na predlog vlagatelja
zahtevka za revizijo sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje
javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju
o predlogu vlagatelja Državna revizijska komisija upošteva
razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja aktivnosti v
postopku in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.
Če Državna revizijska komisija predlogu ugodi, mora naročnik
o tem obvestiti vse udeležene v postopku oddaje javnega
naročila.
(5) Predlog iz prejšnjega odstavka tega člena se kadarkoli
po vloženem zahtevku za revizijo vloži na Državno revizijsko
komisijo, ki mora o zahtevku odločiti v roku sedmih dni od
dneva prejema.
(6) Vlagatelj zahtevka za revizijo posreduje predlog iz
prejšnjega odstavka hkrati tudi naročniku, ki sme o njem posredovati Državni revizijski komisiji svoje mnenje v dveh dneh od
njegovega prejema. Mnenje mora naročnik obrazložiti.«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
11.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na obrazloženi predlog naročnika lahko sprejme Državna revizijska komisija sklep, da vloženi zahtevek za revizijo
ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila.
(2) Naročnik posreduje predlog iz prejšnjega odstavka
tega člena tudi vlagatelju zahtevka za revizijo. Vlagatelj zahtevka lahko o predlogu naročnika da mnenje v treh dneh od
njegovega prejema in ga pošlje Državni revizijski komisiji in
naročniku.
(3) Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami
nezadržanja sklenitve pogodbe in koristmi za vse, ki bi lahko
bili oškodovani, ter javnim interesom za sklenitev pogodbe o
oddaji javnega naročila.«.
3. člen
12. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave
in/ali razpisno dokumentacijo, se v postopkih iz 1., 2., 3., in
5. točke prvega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljnjem besedilu ZJN-2) in
1., 2. in 4. točke prvega odstavka 32. člena Zakona o javnem
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in
področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljnjem besedilu ZJNVETPS) lahko vloži najkasneje v 10 dneh od
dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti
razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku
v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za
oddajo ponudb.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo
tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
4. člen
Prvi in četrti odstavek 22. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 2500 eurov, če je zahtevek za
revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in
storitve, oziroma 5000 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v
postopku oddaje javnega naročila za gradnje in gre za naročila,
ki jih je treba objaviti na portalu javnih naročil. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu
Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji. V
postopku oddaje javnih naročil, ki jih naročniku ni treba objaviti
na portalu javnih naročil, je taksa 700 eurov, če je zahtevek za
revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in
storitve, oziroma 1400 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen
v postopku oddaje javnega naročila za gradnje.
(4) Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj
zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna
revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun
iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že
vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije
pred Državno revizijsko komisijo.«.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-02/99-10/41
Ljubljana, dne 1. junija 2007
EPA 1415-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Sašo Peče l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2830.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(ZUJIK-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (ZUJIK-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-A), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. maja
2007.
Št. 001-22-59/07
Ljubljana, dne 8. junija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O URESNIČEVANJU JAVNEGA
INTERESA ZA KULTURO (ZUJIK-A)
1. člen
V Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 96/02 in 7/07 – odločba US) se v prvem
odstavku 4. člena za besedo »avdiovizualnih« doda besedilo »,
intermedijskih« in črta besedilo », ter novih medijev,«.
2. člen
V drugem odstavku 8. člena se za tretjo alineo doda nova
četrta alinea, ki se glasi:
»– uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika,«.
Dosedanji četrta in peta alinea postaneta peta in šesta
alinea.
3. člen
V tretjem odstavku 31. člena se zadnji stavek črta.
4. člen
V drugem odstavku 42. člena se doda nova deveta alinea,
ki se glasi:
»– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,«.
Dosedanja deveta alinea postane deseta alinea.
5. člen
V 58. členu se tretja alinea črta.
6. člen
Tretji odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalci javnih kulturnih programov in javni zavodi lahko
izjemoma pridobijo sredstva od istega financerja tudi za kulturne projekte, ki jih ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.«.
7. člen
V 65. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Država financira tudi tiste javne kulturne programe in kulturne projekte, ki so posebej namenjeni zagotavljanju intenzivne prisotnosti slovenske kulture v svetu in bogatitvi slovenske
kulture z dosežki svetovnih kultur.«.

Št.

53 / 15. 6. 2007 /

Stran

7253

8. člen
V 73. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Lokalna skupnost ali država lahko odda del javne kulturne infrastrukture v upravljanje javnemu zavodu na področju
kulture s pogodbo brez javnega razpisa, če se s tem zagotovi
najbolj racionalna uporaba javne kulturne infrastrukture.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
9. člen
Drugi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če upravljavec ali uporabnik javne kulturne infrastrukture odda infrastrukturo ali njen del v uporabo drugim kulturnim
izvajalcem za izvajanje javnih kulturnih programov ali kulturnih
projektov, je od njih upravičen zahtevati samo nadomestilo
v višini dejanskih dodatnih stroškov, ki so s tem nastali, pod
pogojem, da ima upravljavec ali uporabnik iz javnih sredstev
pokrite svoje splošne stroške delovanja.«.
10. člen
V prvem odstavku 83. člena se za besedilom »ko njihovo delo pomeni izjemen kulturni prispevek« doda besedilo
»v zadnjih treh letih«.
11. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»85. člen
(dohodkovni cenzus)
Ne glede na določbe 83. člena tega zakona lahko upravičenec pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna
uveljavlja samo pod pogojem, če mu njegov dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo (v nadaljnjem
besedilu: dohodkovni cenzus). Dohodkovni cenzus se ugotavlja
na podlagi odločbe o odmeri dohodnine na letni ravni in drugih
davčnih odločb ter podatkov iz obračuna davčnega odtegljaja.
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se ugotavlja
vsako leto. Dokler dohodkovni cenzus ni ugotovljen, se prispevki plačujejo kot akontacija, pri čemer država zahteva povračilo
plačanih prispevkov, če se izkaže, da upravičenec presega
dohodkovni cenzus.
Ministrstvo, pristojno za kulturo, pridobi podatke iz prvega
odstavka tega člena, ki jih potrebuje za odločanje o pravici
do plačila prispevkov iz državnega proračuna, od pristojnega
davčnega organa v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.«.
12. člen
V 88. členu se besedilo »Upravičenec do prispevkov«
nadomesti z besedilom »Samozaposleni v kulturi«.
13. člen
V prvem odstavku 89. člena se za besedama »rojstni
podatki,« doda besedilo »enotna matična številka občana
(EMŠO), davčna številka,« za besedilom »področje kulturne
dejavnosti« pa se doda »sedež opravljanja dejavnosti,«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za kulturo, lahko osebne podatke iz
prvega odstavka tega člena obdeluje samo za vodenje razvida
samozaposlenih v kulturi in izvajanje drugih nalog v zvezi s
pravico do plačila prispevkov ter za statistične namene.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na drugi odstavek 91. člena tega zakona osebni podatki iz razvida, ki se nanašajo na rojstne podatke, enotno
matično številko občana (EMŠO), podatke o državljanstvu in
prebivališču, niso javni.«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
14. člen
126. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»126. člen
(prekrški)

Z globo od 6.000 do 60.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba, če ne najavlja, oglašuje in pojasnjuje kulturne
prireditve v slovenščini ali ne najavlja, oglašuje in pojasnjuje
kulturne prireditve na narodnostno mešanih območjih tudi v
italijanščini oziroma madžarščini ali ne predvaja filmov v slovenščini ali s slovenskimi podnapisi (6. člen).
Z globo od 40 do 1.200 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje samostojni
podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
Z globo od 40 do 650 eurov se kaznuje odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.«.
15. člen
127. člen se spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Makedoniji
Odpoklicujem Marjana Šiftarja, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji.
Št. 001-19-4/07
Ljubljana, dne 8. junija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2832.

»127. člen
(prekrški)
Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni
lokalni skupnosti, če odda javno kulturno infrastrukturo v upravljanje oziroma uporabo brez javnega razpisa (prvi odstavek
74. člena).
Z globo od 8.500 do 40.000 eurov se kaznuje pravna
oseba, če brez pisnega soglasja države prenese pravice in
obveznosti na tretjo osebo v nasprotju s četrtim odstavkom
93. člena tega zakona.
Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 40 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, ki
stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Albaniji
Odpoklicujem Marjana Šiftarja, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Albaniji s
sedežem v Skopju.
Št. 001-19-3/07
Ljubljana, dne 8. junija 2007

16. člen
Vlada Republike Slovenije uskladi Uredbo o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 9/04 in 76/06) iz 86. člena
zakona s tem zakonom najpozneje v treh mesecih po njegovi
uveljavitvi.
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 610-01/02-17/18
Ljubljana, dne 31. maja 2007
EPA 1339-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2831.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Makedoniji

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

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Albaniji

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
2833.

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na
odseku Žeje–Vodice

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1
in 33/07 – ZPNačrt) v povezavi z drugim odstavkom 94. člena
in tretjim odstavkom 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto
Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku
Žeje–Vodice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Uredbo o

Uradni list Republike Slovenije
prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) sprejme
državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Žeje–Vodice (v nadaljnjem besedilu: državni
lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelal LUZ, d.d., Ljubljana,
pod številko projekta 5039/2, decembra 2006.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa: ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev za krajinsko in arhitekturno oblikovanje, zasnovo projektnih
rešitev energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in
kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost
izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, odstopanja ter
nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z
obveznimi prilogami na vpogled pri Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje
prostora v občinah Komenda in Vodice.

II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo
trajni objekti (območje trase glavne ceste s cestnimi objekti in
spremljajočimi ureditvami), in parcele oziroma dele parcel, na
katerih se izvedejo objekti, potrebni za izvedbo državnega lokacijskega načrta, po njegovi izvedbi pa se na njih vzpostavi prejšnje stanje (območje prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki
jih zahteva gradnja ceste).
(2) Območje trase glavne ceste s cestnimi objekti in spremljajočimi ureditvami obsega naslednje parcele oziroma dele
parcel po teh katastrskih občinah:
– k. o. Moste:
1125, 1130, 1135, 1140, 1144, 1147, 1150, 1155, 1158,
1163, 1167, 1171/1, 1171/2, 1171/3, 1176, 1182/1, 1182/2,
1186, 1191, 1194, 1200, 1201/2, 1203, 1208, 1211, 1217,
1220/1, 1225, 1229/2, 1230, 1233, 1234/2, 1237/2, 1242,
1243/1, 1247/1, 1247/2, 1248/2, 1253/3, 1254, 1261, 1262,
1264, 1268/2, 1269/2, 1274, 1275, 1285/1, 1285/2, 1286, 1288,
1298, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310/1, 1310/2, 1311,
1312, 1314, 1316, 1319, 1320, 1323, 1324, 1330/2, 1333/1,
1333/21, 1333/22, 1333/23, 1333/25, 1418/3, 1436;
– k. o. Nasovče:
808, 809, 810, 811, 812, 855/2, 856, 857;
– k. o. Bukovica:
552, 553, 554, 555/1, 555/2, 556, 560, 561, 565, 566, 567,
568, 569, 570, 571, 572, 578, 579, 580/1, 580/2, 581/1, 581/2,
585, 586, 587, 1340, 1341, 1342, 1343;
– k. o. Vodice:
49/2, 49/4, 50/1, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999,
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1103/2, 1104/2,
1105/2, 1106/2, 1109/2, 1110/2, 1111/1, 1111/2, 1114/1, 1114/2,
1116/1, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1118, 1119/1, 1119/2, 1121,
1122/1, 1122/2, 1123/1, 1123/2, 1124/1, 1124/2, 1124/3, 1125,
1126, 1128, 1129, 1130, 1132, 1134, 1135, 1136/1, 1136/2,
1137/1, 1137/2, 1138, 1141, 1142/1, 1142/2, 1144, 1145/1,
1147/1, 1148/1, 1149, 1150, 11571, 1181, 1182/1, 1184/1,
1184/2, 1184/3, 1185/1, 1185/2, 1186/1, 1186/2, 1186/3, 1186/4,
1186/5, 1186/7, 1190/1, 1190/2, 1190/3, 1190/4, 1199/1, 1199/2,
1201, 1209, 1210, 1213/1, 1213/2, 1216/1, 1217/1, 1217/3,
1220/1, 1220/2, 1222, 1225/1, 1225/2, 1225/3, 1226/1, 1227,
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1228, 1236, 1237, 1238/1, 1238/2, 1328/1, 1328/2, 1328/5,
1328/8, 1395/2, 1398/1, 1399/2, 1399/3, 1401/1, 1401/6,
1405, 1407/1, 1408/1, 1408/2, 1409/2, 1410/1, 1411/1, 1411/2,
1411/3, 1411/4, 1412, 1414, 1423, 1424, 1425;
– k. o. Repnje:
304;
– k. o. Zapoge:
766/1, 821.
(3) Območje prestavitev, novogradenj, rekonstrukcij komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih
zahteva gradnja trase glavne ceste, obsega naslednje parcele
oziroma dele parcel po teh katastrskih občinah:
a) Vodovod:
– k. o. Bukovica: 1341.
b) Elektrika:
– k. o. Moste: 1125;
– k. o. Bukovica: 578, 580/2, 585;
– k. o. Vodice: 1112/3, 1113/1, 1115, 1118, 1138, 1201,
1208, 1209, 1226/1, 1227, 1236, 1266.
c) Javna razsvetljava:
– k. o. Moste: 1333/8, 1333/9, 1333/10, 1333/12, 1333/14,
1333/22, 1333/34, 1341/2, 1345/1, 1346, 1350/1;
– k. o. Vodice: 50/3, 999, 1179/7, 1182/1, 1328/2, 1328/5,
1342.
4. člen
(funkcije ureditvenega območja)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
a) območje glavne ceste Žeje–Vodice z naslednjimi cestnimi objekti in spremljajočimi ureditvami: deviacije cest in poti,
naprave za odvodnjavanje in čiščenje,
b) območje ureditve obcestnega prostora,
c) območja ureditve vodotokov,
d) območja prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in
naprav,
e) območja okoljevarstvenih ukrepov.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
(oznaka glavne ceste)
Glavna cesta Želodnik–Mengeš–Vodice je po funkcionalni
klasifikaciji državnih cest načrtovana kot glavna cesta drugega
reda (G 2). V državnem lokacijskem načrtu je obravnavana
cesta G2-104 na odseku 1389 Žeje–Vodice.
6. člen
(tehnični elementi glavne ceste)
(1) Dolžina odseka glavne ceste je 3,480 km. Začetek odseka Žeje–Vodice je v km 12,00, kjer se konča predhodni odsek
Mengeš–Žeje, konec pa je v km 15,480 na nadvozu regionalne
ceste Vodice–Zbilje nad AC Ljubljana–Kranj.
(2) Glavna cesta se izvede kot dvopasovnica z nivojskimi
trikrakimi ali štirikrakimi križišči. V vseh križiščih se na glavni
cesti dodajo pasovi za levo zavijanje.
(3) Horizontalni potek glavne ceste: v nadaljevanju predhodnega odseka glavna cesta poteka po trasi obstoječe ceste
Žeje–Vodice v premi. Pred križiščem s poslovno cono Ozka
dela se usmeri v desno krivino polmera 3000 m, za križiščem
ponovno sledi premi potek po koridorju obstoječe ceste v
smeri proti Vodicam. Ta koridor trasa zapusti pri načrtovanem
novem križišču za Vodice in se z levo krivino polmera 900 m
usmeri čez kmetijske površine proti južnemu obrobju Vodic. Pri
Vodicah se z desno krivino polmera 680 m usmeri ob severnem robu območja čistilne naprave vzdolž Vodic in se naselju
ponovno približa pri pokopališču. Na obstoječo cesto Vodi-
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ce–Zbilje oziroma na nadvoz avtocestnega priključka Vodice
se priključi z levo krožno krivino.
(4) Vertikalni potek glavne ceste: glavna cesta na začetnem delu poteka po ravninskem območju in sledi poteku
obstoječe ceste, nekoliko bolj razgiban niveletni potek ima na
območju prečkanja kmetijskih zemljišč pri Vodicah in navezavi
na avtocestni priključek. Uporabljeni nakloni se gibljejo med
0,3 odstotka in 2,5 odstotka.
(5) Vertikalni in horizontalni tehnični elementi upoštevajo
računsko hitrost 100 km/h, v območju križišč 60 km/h. Najmanjši polmer horizontalnih krivin znaša 400 m, največji vzdolžni
nagib znaša 2,5 odstotka.
(6) Projektirani normalni prečni profil znaša 10,70 m, in
sicer dva vozna pasova širine 3,50 m, dva robna pasova širine
0,35 m in dve bankini širine 1,50 m. Namesto bankine se na
nižjem robu vozišča izvede koritnica širine 0,75 m z bermo
širine 0,75 m. Ob severni strani glavne ceste je od km 12,000
do km 13,300 načrtovana pot z enotno vozno površino za
kolesarje ter kmetijsko mehanizacijo v širini 3,00 m, od glavne
ceste je ločena z zelenico širne 2,00 m.

– deviacija 1-53 ceste v Vodice v km 14,906: dolžina
120 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 x 3,00 m, robni pas
2 x 0,30 m, bankina 2 x 1,00 m,
– deviacija 1-54 ceste v Skaručno v km 14,906: dolžina
120 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 x 3,00 m, robni pas
2 x 0,30 m, bankina 2 x 1,00 m,
– deviacija 1-55 avtocestnega priključka Vodice vzhod
v km 15,162: dolžina 315 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče
od 2 x 3,50 m do 2x 5,00 m, robni pas 2 x 0,30 m, bankina
2 x 1,50 m.

7. člen

10. člen

(križišča)
Na glavni cesti se izvedejo:
– v km 12,220 trikrako križišče K 7 z dovozno cesto v
cono Ozka dela,
– v km 13,317 štirikrako križišče K 8 s cesto v Vodice
vzhod in priključevanjem poljske poti,
– v km 14,312 štirikrako križišče K 9 s cesto Franca Seška
oziroma lokalno cesto v Bukovico,
– v km 14,906 štirikrako križišče K 10 s cesto v Skaručno
in cesto v Vodice,
– v km 15,162 štirikrako križišče K 11 z avtocestnim priključkom Vodice (vzhodno pentljo avtocestnega priključka).
8. člen
(deviacije cest in poti)
Zaradi gradnje glavne ceste se izvedejo:
– deviacija 1-45 poljske poti in kolesarske steze od km
12,000 do km 13,320: dolžina 1340 m, NPP sestavlja asfaltno
vozišče 3,00 m, bankina 2 x 0,50 m,
– deviacija 1-47 ceste v Vodice vzhod v km 13,317: dolžina 120 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 x 2,75 m, robni
pas 2 x 0,20 m, bankina 2 x 1,00 m,
– deviacija 1-48 poljske poti v km 13,317: dolžina 333 m,
od profila P1 do P2 v dolžini 40 m je vozišče asfaltno, od profila P 2 do P 10 v dolžini 293 m je vozišče makadamsko, NPP
sestavlja vozišče 1 x 4,00 m, bankina 2 x 0,50 m,
– deviacija 1-49 poljske poti od km 13,714 do km 13,790:
dolžina 78 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče 1 x 3,00 m,
bankina 2 x 0,50 m,
– deviacija 1-49 a poti do zadrževalnikov od km 13,723 do
km 13,895: dolžina 200 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče
1 x 3,00 m, bankina 2 x 0,50 m,
– deviacija 1-50 ceste Franca Seška v km 14,312: dolžina
160 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 x 2,75 m, robni pas
2 x 0,20 m, bankina 2 x 1,00 m,
– deviacija 1-51 lokalne ceste v Bukovico v km 14,312:
dolžina 200 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 x 2,75 m, robni
pas 2 x 0,20 m, bankina 2 x 1,00 m,
– deviacija 1-51 a dostopne poti od km 14,725 do km
14,906: dolžina 200 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče
3,00 m, bankina 2 x 0,50 m,
– deviacija 1-52 poljske poti od km 13,880 do km 14,340:
dolžina 536 m, od profila P 1 do P 7 v dolžini 300 m je vozišče
asfaltno, od profila P 7 do P 12 v dolžini 236 m je vozišče
makadamsko, NPP sestavlja vozišče 1 x 3,00 m, bankina
2 x 0,50 m,

9. člen
(cestni objekt)
Na odseku glavne ceste je načrtovan cestni objekt –
škatlast prepust v km 13,862: dolžina 22,00 m, svetli prerez
2,00 x 2,00 m.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA KRAJINSKO
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
(oblikovanje objektov, cestne opreme
in ureditev ob trasi ceste)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati tudi načrt krajinske arhitekture, ki mora opredeliti predvsem oblikovanje reliefa in zasaditve v obcestnem prostoru.
(2) Varnostne ograje na cesti morajo biti izvedene v kovinski izvedbi, dopustna višina je 0,75 m. Izjemoma se dopusti izvedba betonskih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami.
(3) Cestna oprema in razsvetljava ceste morata izkazovati
oblikovne elemente, značilne za posamezno območje.
(4) Protihrupne ograje morajo biti oblikovane tako, da
se vzpostavi kakovosten prostor na notranji in zunanji strani
ceste s prilagajanjem izvedbe vrste protihrupne zaščite stanju
in značilnostim prostora. Strukturirane morajo biti podobno, kot
so vzdolžno in vertikalno strukturirani okoliški kozolci, oblika
pa mora izražati namen same ograje (brez elementov, ki jih
imajo kozolci). Barva ograje mora biti siva. Z zunanje strani se
obsadijo s popenjavkami in močno drevesnogrmovno živico,
ki v celoti zakrije objekt, ki varuje poseljeno območje pred
hrupom.
11. člen
(krajinsko oblikovanje)
(1) Za zagotovitev vpetosti posega v prostor in sanacijo
degradiranih površin je treba obcestni prostor ponekod zasaditi
z višjo vegetacijo. Pri tem je treba upoštevati:
– uskladitev krajinske ureditve z ureditvijo poslovno proizvodne cone Ozka dela,
– prilagajanje značilnim vegetacijskim vzorcem in vrstni
sestavi, predvsem navezava na obstoječo avtohtono vegetacijo
v vrstni sestavi in obliki,
– oblikovanje v smislu optičnega vodenja in izboljšanja
kakovosti obcestnega prostora (intenzivna ozelenitev v območjih, v katerih se prepleta in stika več cest),
– zakrivanje pred nezaželenimi pogledi oziroma zakrivanje gradbenih konstrukcij in protihrupnih ograj, kadar to dopuščajo prostor in njegove značilnosti.
(2) Nasipne in vkopne brežine je treba oblikovati z zaokrožitvijo iztekov v okoliški teren oziroma tako, da se nove
oblike logično in brez očitnih stikov navežejo na obstoječi
naravni relief oziroma na obstoječe nasipne oziroma vkopne
brežine ceste.
(3) Dele cest in poti, ki po gradnji glavne ceste in spremljajočih objektov niso več potrebni, je treba humusirati in
zatraviti ali zasaditi z višjo vegetacijo.
(4) Vodotok mora biti reguliran z upoštevanjem načel
sonaravnega urejanja z zavarovanjem brežin na območju prepusta.
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V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE,
TELEKOMUNIKACIJSKE IN KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
12. člen
(skupne določbe)
Zaradi gradnje glavne ceste se prestavijo, zamenjajo
oziroma zaščitijo komunalne, energetske in telekomunikacijske naprave in objekti. Projektiranje in gradnja komunalno
energetskih in telekomunikacijskih naprav in objektov morata
potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev
teh objektov in naprav.
13. člen
(vodovod)
Zaradi gradnje načrtovane glavne ceste je treba zgraditi,
prestaviti ali zaščititi cevovode:
– V 8: v km 13,173 se vzporedno z obstoječim vodovodom NL DN 200 položi odsek novega vodovoda NL DN 200.
Pod cesto se z vgradnjo zaščitijo polno obbetonirane zaščitne
cevi PE d 500 v dolžini 27 m;
– V 8 a: v deviaciji 1-48 je na območju obstoječega vodovoda NL DN 200 potrebna previdnost pri izvedbi deviacije
poljske poti;
– V 9: od km 13,331 do km 13,400 se obstoječi vodovod
NL DN 150 prekine in položi odsek novega vodovoda NL DN
150. Pod cesto se novi odsek vodovoda NL DN 150 zaščiti z
vgradnjo polno obbetonirane zaščitne cev PE d 400 v dolžini
22 m;
– V 10: od km 13,718 do km 13,788 se obstoječi vodovod
NL DN 100 prekine in se položi nov vodovod NL DN 100;
– V 11: v km 13,868 trasa načrtovane GC prečka obstoječi
vodovod NL DN 100 za čistilno napravo Vodice. Tik ob obstoječi
trasi vodovoda NL DN 100 se položi nov, poglobljen vodovod v
polno obbetonirani zaščitni cevi PE d 315 v skupni dolžini 26 m.
Dogradita se avtomatski zračnik in hidrant – blatni izpust;
– V 12: v km 14,539 trasa načrtovane RC prečka obstoječi vodovod NL DN 150. Vzporedno z obstoječim se položi
poglobljen vodovod NL DN 150 v polno obbetonirani zaščitni
cevi PE d 400 v dolžini 11m. Dogradita se avtomatski zračnik
in hidrant – blatni izpust.
14. člen
(kanalizacija)
Zaradi gradnje načrtovane glavne ceste je treba zgraditi,
prestaviti ali zaščititi:
– K 9: od km 13,720 do km 13,785 se obstoječi kanal
PVC d 315 prekine med obstoječima jaškoma, med katerima se
vzporedno s traso glavne ceste položi nova kanalizacija PVC
d 315 dolžine 66 m;
– K 10: v km 13,870 se obstoječa kanalizacijska cev PVC
d 315 v dolžini 57 m polno obbetonira;
– K 11: v km 14,058 trasa RC prečka obstoječi AB kanal
∅ 1200 mm. Odstrani se obstoječi jašek, ki se nadomesti z
dvema jaškoma levo in desno ob načrtovani cesti;
– kanali LO-3, LO-4, LO-5 in LO-6: v celotni dolžini načrtovanega odseka glavne ceste se vgradi meteorna kanalizacija
iz vodotesnih cevi premera DN 300 do DN 400 za odvajanje
padavinskih voda v pripadajoče zadrževalnike LO-3, LO-4,
LO-5 in LO-6.
15. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Zaradi načrtovane gradnje glavne ceste je treba preurediti
prenosne elektroenergetske vode napetosti 20 kV:
– EL 1: od km 12,000 do 12,107 se prestavi obstoječi
SN-daljnovod Moste–Vodice med drogovoma št. 90 in 91 v
dolžini 165 m;
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– EL 2: v km 13,170 se obstoječi podzemni SN-kabel TP
Vodice črpališče v dolžini 22 m dodatno zaščiti na vsaki strani
glavne ceste z obbetoniranimi cevmi PVC fi 110. Dodatna zaščita se na severni strani glavne ceste izvede tudi pod poljsko
potjo;
– EL 2 a: v deviaciji 1-48 se obstoječi SN-kabel TP Vodice
črpališče v dolžini 188 m prestavi izven poljske poti;
– EL 4: v km 13,897 se izvede v dolžini 66 m novo prostozračno križanje ceste in SN-daljnovoda Moste–Vodice med
stojnima točkama št. 116 in 117, ki se odstranita in nadomestita
z novima;
– EL 5: v deviaciji 1-52 je treba nadzirati varnostno višino
obstoječega SN-nadzemnega voda v dolžini 100 m med stojnima točkama št. 119 in 120;
– EL 6: v km 14,589 se izvede novo prostozračno križanje
ceste in SN-daljnovoda za TP Agrokombinat v dolžini 70 m.
Obstoječi stojni točki št. 3 in 4 se odstranita in nadomestita z
novima;
– EL 7: v km 15,063 se izvede novo prostozračno križanje
ceste in SN-daljnovoda za TP Dobruša v dolžini 62 m. Obstoječa stojna točka št. 14 se odstrani in nadomesti z novima
stojnima točkama št. 14 in 14 a;
– EL 8: v km 15,130 se izvede novo prostozračno križanje
ceste in SN-daljnovoda TP Pusnice v dolžini 50 m. Obstoječa
stojna točka št. 1 se odstrani in nadomesti z novima št. 1
in 1 a;
– EL 9: v deviaciji 1-55 se izvede novo prostozračno
križanje ceste in SN-daljnovoda TP Pusnice v dolžini 80 m.
Obstoječa stojna točka št. 2 se odstrani in nadomesti z novo.
16. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Zaradi gradnje načrtovane glavne ceste je treba prestaviti:
– TK 8: optična kabla K-419 in K-38 se med km 12,950
in 13,157 prestavita v novo traso in zaključita v dveh kabelskih
jaških v dolžini 210 m;
– TK 9: krajevni kabel K-1, Vodice–Bukovica, se v km
14,325 prestavi v novo kabelsko kanalizacijo s štirimi kabelskimi jaški v dolžini 265 m;
– TK 10: krajevna kabla TK 00 in TK 10 za agrokombinat
se v km 14,895 prestavita v novo kabelsko kanalizacijo v dolžini 27 m. Ob vsaki strani glavne ceste se izvede nov kabelski
jašek.
– Vsi navedeni optični, razvodni in krajevni kabli se zamenjajo s kabli enake zmogljivosti.
(2) Po celotni trasi glavne ceste se zaradi obrambe položijo zaščitne cevi 2 × ∅ 50 mm za poznejše vpihovanje kabla
z optičnimi vlakni.
17. člen
(javna razsvetljava in semaforizacija)
(1) Z javno razsvetljavo JR 7, JR 8, JR 9, JR 10, JR 11
se opremijo vsa križišča na odseku glavne ceste. Kjer glavna
cesta poteka skozi naselje, se predvidijo svetilke javne razsvetljave na tisti strani ceste, na kateri je pločnik za pešce ali
kolesarska steza. Predvidijo se standardni tipski elementi javne
razsvetljave.
(2) Prižigališče križišča K 7 se napaja iz načrtovane TP v
poslovni coni Ozka dela. Prižigališče križišča K 8 se napaja iz
obstoječega nizkonapetostnega omrežja. Prižigališče križišča
K 9 se napaja iz TP pri osnovni šoli v Vodicah. Javna razsvetljava križišč K 10 in K 11 se naveže na obstoječo javno razsvetljavo na cesti Skaručna–Vodice in Vodice–Zbilje.
(3) S semaforizacijo S 1 in S 2 se opremita križišči K 7 in
K 11. Na križiščih K 8, K 9 in K 10 se pripravijo zaščitne cevi za
mogočo poznejšo semaforizacijo.
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18. člen

(odvodnjavanje cestnega telesa)
(1) Na celotnem območju trase glavne ceste se izvede
kontrolirana odvodnja. Padavinske vode s ceste je treba voditi
prek zadrževalnikov in lovilcev olj, kjer se vode prečistijo v
skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote iz javnih
cest in emisijo in toploto pri odvajanju odpadnih voda v vode
in javno kanalizacijo.
(2) Predvidena je vzdolžna odvodnja z meteorno kanalizacijo. Cestišče je robničeno, padavinska voda se prek cestnih
požiralnikov vodi v meteorno kanalizacijo. Glede na razpoložljive sprejemnike in višinski potek trase ceste je odsek razdeljen
na naslednja območja:
– km 12,000–km 12,950: kanal se naveže na sosednji
odsek glavne ceste Mengeš–Žeje, v zadrževalni bazen LO 3 z
iztokom v kanal Pšate,
– km 12,950–km 13,870: kanal se naveže na zadrževalni
bazen LO 4 z iztokom v zahodni jarek,
– km 13,870–km 14,400: kanal se naveže na zadrževalni
bazen LO 5 z iztokom v zahodni jarek,
– km 14,400–15,410: kanal se naveže na zadrževalni
bazen LO 6 z iztokom v ponikalni bazen.
(3) Vsi objekti na območju glavne ceste, kanalizacija, revizijski jaški, razbremenilni objekti, peskolovi in lovilci olj morajo
biti izvedeni v vodotesni izvedbi, tako da ni mogoč iztok vsebine
v teren in podtalje. Ves uporabljeni material mora glede trdnosti
in vodotesnosti ustrezati veljavnim predpisom.
19. člen
(plinovod)
V ureditvenem območju glavne ceste ni plinovodnih napeljav. Trasa plinovoda poteka južno od deviacij 1-51 in 1-52. Pri
prevozu materiala med gradnjo čez plinovodne naprave je po
potrebi treba zaščititi plinovod po pogojih upravljavca.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE
TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
20. člen
(rušitve oziroma prestavitve obstoječih objektov)
Zaradi gradnje glavne ceste ni potrebna rušitev ali prestavitev objektov.
21. člen
(tla)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih
so tla manj kakovostna. Pri gradnji se uporabijo prevozna
sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le vrste
materiala, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti
za okolje. Treba je preprečiti emisije prahu s transportnih in
gradbenih površin ter odlagališč gradbenega materiala, in to z
vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. Treba
je tudi preprečiti, da voda s teh površin ne odteka na kmetijsko
obdelovalne površine. Treba je predvideti nujne ukrepe za
odstranitev in odlaganje materiala, ki vsebuje škodljive snovi
zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(2) Med gradnjo je potreben monitoring v skladu s pravilnikom, ki ureja obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih snovi
in rastlinskih hranil v tla.
(3) Posebno pozornost je treba posvetiti zgornjemu rodovitnemu delu tal, ki ga je treba namensko uporabiti za sanacijo
degradiranih površin. Vsako ravnanje z izkopom, predvsem
odlaganjem, mora biti skladno s pravilnikom, ki določa obreme-
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njevanje tal z vnašanjem odpadkov, in pravilnikom, ki določa
ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanih zemeljskih delih se takoj začnejo sanacijska in zasaditvena
dela na razgaljenih površinah.
(4) Med km 13,900 in km 14,050 trasa prečka divje odlagališče inertnih odpadkov. Med gradnjo se odloženi material
odkoplje in prenese na ustrezno odlagališče.
22. člen
(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)
(1) Investitor mora s primerno organizirano gradnjo, zaščito zemljišč pred onesnaževanjem med gradnjo in obratovanjem
glavne ceste in s pridobitvijo (usposobitvijo) nadomestnih kmetijskih zemljišč zagotoviti varovanje kmetijskih zemljišč.
(2) Pri gradnji glavne ceste se omeji gibanje strojev na
območje same trase. Za prevoze ni dovoljena uporaba poljskih
poti. Začasne ureditve in objekti za potrebe gradbišča se ne
smejo urejati na kakovostnih kmetijskih zemljiščih.
(3) Investitor mora vzpostaviti vse z gradnjo glavne ceste
prekinjene dostope na kmetijska zemljišča, in sicer med gradnjo ceste kakor tudi po njej. Priključki poljskih poti na cesto naj
bodo asfaltirani vsaj v dolžini traktorja s prikolico. Nadomestne
vzporedne dostopne poti do zemljišč ob trasi se vodi ob glavni
cesti.
(4) Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je treba med gradnjo in po njej zagotoviti racionalno ravnanje. S sanacijo razgaljenih površin je treba začeti že v med
gradnjo glavne ceste oziroma obvoznice. Prst se mora odstraniti in odlagati drugam tako, da se ohranita njena plodnost in
količina oziroma da ni onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj
kakovostnim materialom. Preprečiti je treba mešanje mrtvice in
živice. Določiti je treba začasna odlagališča za živico, ki mora
biti odložena na največ 1,50 m visoke nasipe. Odlagališča je
treba zaščititi pred onesnaževanjem in erozijo. Med gradnjo se
vodi evidenca o krajih in količinah odstranjene prsti in prostorih
za odlaganje ter o nadaljnji uporabi za sanacijo. Prst se uporabi
za sanacijo devastiranih in degradiranih tal ter za rekultivacijo
delov zdaj utrjenih površin, ki se jim spremeni namen.
23. člen
(regulacije)
Na površinskih vodotokih se uredita:
– regulacija 7-3 vzhodnega jarka v km 13,483 v območju
cevnega prepusta; struga jarka se uredi še 10 m gorvodno in
dolvodno od prepusta,
– regulacija 7-4 zahodnega jarka v km 13,862 v območju škatlastega prepusta. V dolžini 100 m se poglobi dno za
20 cm.
24. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)
(1) Glavna cesta ne sme v ničemer poslabšati obstoječega stanja kakovosti vodotokov in vodnih virov, kar je treba
doseči z ustreznimi gradbeno-tehničnimi ukrepi, z ustreznim
načinom gradnje ter po gradnji z ustreznim načinom vzdrževanja. Glavna cesta poteka v III. varstvenem pasu vodnih virov
na dveh odsekih, od km 12,550 do km 13,500 ter od km 14,900
do konca trase. Skladno s predpisi, ki urejajo režim varovanja
vodnih virov, ter skladno s predpisi, ki urejajo emisije snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, se izvedejo ukrepi za kontrolirano odvodnjo cestnega telesa.
Trasa glavne ceste se zaradi nevarnosti prevrnitve vozil opremi
z jeklenimi varnostnimi ograjami.
(2) Na odseku glavne ceste se izvede odvodnja vozišča
čez koritnico in neprepustno kanalizacijo do zadrževalnih bazenov in oljnih lovilcev, kjer se vode prečistijo v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in toplote z javnih cest in
področje emisij in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode
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in javno kanalizacijo. Od tam se izvede iztok v vodotok oziroma
se voda ponika.
(3) Ob trasi glavne ceste so predvideni zadrževalni bazeni
z lovilci olj na naslednjih lokacijah:
– LO 4, km 13,850,
– LO 5, km 14,915,
– LO 6, km 14,750.
(4) Zaradi gradnje glavne ceste oziroma obvoznice se
režim odtoka visokih voda na vplivnem območju ne sme poslabšati. Zato mora investitor izvesti potrebne ureditve na vodotoku (zahodni jarek) in upoštevati ukrepe za varovanje med
gradnjo in po njej.
(5) Območje ob obeh vodotokih (Graben in neimenovani
potok) je poplavno ogroženo. V nadaljnjih fazah projektiranja
je treba upoštevati izdelano hidravlično – hidrološko analizo
ter vse predvidene objekte načrtovati tako, da bodo preprečeni
škodljivi vplivi na vode in vodni režim in se poplavna ogroženost
območja ne bo povečala.
(6) Med gradnjo mora izvajalec organizirati ukrepe ob
morebitnem razlitju nevarnih tekočin. Ob razlitju nevarnih tekočin mora izvajalec onesnaženi material izkopati in ga oddati v
predelavo kot nevaren odpadek, razen če ne izvede analize, s
katero pooblaščena organizacija ugotovi, da ne gre za nevaren
odpadek in bi lahko bil odstranjen drugače.
(7) Pranje delovnega orodja v okoliških vodotokih ni dovoljeno, prav tako ne spuščanje cementnega mleka v vodotoke in
odlaganje cementnih odpadkov.
(8) Zaradi posega na vodno ali priobalno zemljišče (npr.
gradnja mostov, zavarovanje struge, iztočni objekti), ki je v lasti
Republike Slovenije, mora Vlada Republike Slovenije sprejeti
sklep, s katerim prenese pravico upravljanja na vodnem ali
priobalnem zemljišču, ki je v lasti Republike Slovenije, na investitorja. Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije o prenosu
pravice upravljanja lahko investitor gradi na vodnem ali priobalnem zemljišču, ki je v lasti Republike Slovenije, pri čemer je
treba le-tega pridobiti pred gradbenim dovoljenjem.
25. člen
(varstvo narave in naravnih vrednot)
(1) V vplivnem območju trase glavne ceste niso evidentirane naravne vrednote, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost.
(2) Pri posegih v naravno okolje je treba upoštevati:
– za nove zasaditve je treba uporabljati avtohtono vegetacijo;
– na odseku glavne ceste se postavi prometna signalizacija o živalskih prehodih. Varnostna ograja se dodatno opremi
z vetrnicami, ki odvračajo prehode živali.
26. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Trasa glavne ceste posega v območje evidentirane
kulturne dediščine Žeje pri Komendi – spominsko znamenje
talcem (EŠD 14245). Znamenje se prestavi proti severu. Uredi
se okolica spomenika, ki naj bo taka kot sedanja, ustrezno se
uredi tudi odtok meteorne vode. Tako urejeno območje kulturne
dediščine je treba varovati pred negativnimi vplivi zaradi gradnje ceste in prometa na njej:
– zaradi prestavitve se ne smeta spreminjati velikost in
lega spomenika,
– v območju spomenika se ohranijo obstoječa drevesa
(hrasti),
– posegi, ki bi uničili korenine dreves, niso dovoljeni, zato
naj bo ploščad spomenika primerno oddaljena od dreves,
– končna raven ploščadi spomenika ne sme biti nižja od
končne višine ceste in končne višine predvidene poljske poti,
– zaradi občasnih vzdrževalnih del na ploščadi in spomeniku se z vzporedne poti za kolesarje in kmetijske stroje
omogočita dostop in dovoz do območja spomenika,

Št.

53 / 15. 6. 2007 /

Stran

7259

– robniki ob spomeniku morajo biti nekoliko dvignjeni, da
bosta preprečena vožnja po ploščadi in parkiranje ob samem
spomeniku,
– v območju spomenika ni dovoljeno odlaganje materiala
ali vožnja gradbenih strojev,
– za spomenik in ploščad se izdelajo ustrezno dimenzionirani armiranobetonski temelji v globini pod ravnjo zmrzovanja,
– zaradi boljšega odtekanja vode je betonska ploščad
(zaradi preprečitev zaraščanja) v primernem naklonu,
– ploščad se na koncu nasuje s peskom in utrdi,
– okolica ploščadi se dodatno humusira in zatravi, kamni,
ki ležijo v območju spomenika, pa se položijo levo in desno ob
končno urejeni ploščadi,
– v bližino spomenika se ne smejo postavljati prometni znaki, prometna signalizacija in druge cestne oznake, ker
prometna in druga oprema ceste ne sme motiti vedute spomenika,
– pri prestavitvi spomenika je treba spomenik vnaprej
zavarovati pred mehanskimi poškodbami in predvideti druge
varnostne ukrepe. Prestavitev naj opravi izkušen kamnosek.
Dela v območju spomenika je treba opravljati pod nadzorom
službe za varstvo kulturne dediščine. Pred začetkom del jih je
treba pisno obvestiti,
– pristojni službi za varstvo kulturne dediščine je treba
poslati podroben načrt o prestavitvi in ureditvi okolice enote
kulturne dediščine.
(2) Pred začetkom del je treba dokumentirati stanje pred
gradnjo (s fotografijami in videoposnetki), za uporabno dovoljenje pa tudi stanje po končanju del.
(3) Trasa glavne ceste ne sme posegati v znana območja
arheološke dediščine. Investitor mora zagotoviti:
– rezervatno varstvo arheološke dediščine na celotni trasi
ceste,
– izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na celotni trasi
po metodologiji SAAS,
– izvedbo zaščitnega izkopavanja odkritih najdišč skupaj
z vsemi postopki po njem,
– stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli na celotni
trasi.
(4) Deset dni pred začetkom gradnje je treba o posegu obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Območna enota Kranj.
27. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na podlagi predvidenega prometa do leta 2022 bo
zaradi zaščite naselja ob obravnavanem delu glavne ceste
treba postaviti protihrupno zaščito v dolžini 444 m. Protihrupna
zaščita je predlagana v naslednji izvedbi:
– PO-1: protihrupna ograja desno od osi ceste, od km
13,980 do km 14,308 (delno ob križišču), dolžine 334 in višine
2,2 m,
– PO-2: protihrupna ograja desno od osi ceste, od km
14,317 do km 14,420 (delno ob križišču), dolžine 110 in višine
2,2 m.
(2) Investitor mora ob gradnji ceste zagotoviti izvedbo aktivnih zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na
podlagi prognoze prometa za desetletno obdobje po končani
gradnji, nato pa jih postopoma dograjevati v skladu s predpisi,
ki urejajo varstvo pred hrupom zaradi cestnega in železniškega
prometa in v skladu z monitoringom, ki je določen v teh predpisih, pri čemer mora investitor upoštevati predpise, ki urejajo
prve meritve in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje
za njegovo izvajanje. V skladu s tem so mogoča odstopanja od
gornjih lokacij in dimenzij.
28. člen
(varstvo zraka)
(1) Vsi protihrupni ukrepi tudi varujejo pred prašnimi usedlinami in delno imisijami plinov, delno pa ima to nalogo tudi za-
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saditev v obcestnem prostoru. Med obratovanjem glavne ceste
oziroma obvoznice dodatni zaščitni ukrepi niso potrebni.
(2) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati ukrepe za varstvo zraka:
– predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji
in prevoznih sredstvih,
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkega materiala in nezaščitenih površin ter
preprečevanje raznosa materiala z gradbišča,
– sprotno kultivirati območja večjih posegov (nasipi, vkopi).
29. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Zaradi gradnje glavne ceste oziroma obvoznice se požarna varnost bližnjih objektov ne sme poslabšati. Vsi ti objekti
imajo zagotovljen dovoz za intervencijska vozila.
(2) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določbe uredbe, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju.
30. člen
(odvzem in odlagališča materiala)
(1) Odvzem gradbenega materiala je določen iz kamnoloma Lukovica ali drugega kamnoloma, ki ima pridobljena
ustrezna dovoljenja.
(2) Načrtovanih je približno 20.000 m3 presežkov pogojno
vgradljivega materiala, ki se odlaga v obstoječem odlagališču
(jama peskokopa Termit v Moravčah).
VII. ETAPNOST IZVEDBE
31. člen
(etapnost izvedbe)
Odsek glavne ceste se lahko gradi etapno. Etape so lahko
funkcionalno sklenjeni pododseki:
– pododsek 1: Žeje–Vodice vzhod, glavna cesta od km
12,000 do km 13,200, s križiščem K 7; pododsek je smiselno
sklenjena celota skupaj s pododsekom 3 predhodnega odseka
Mengeš–Žeje;
– pododsek 2: Vodice vzhod–Vodice zahod, glavna cesta
od km 13,200 do km 15,480, s križišči K 8, K 9, K 10 in K 11.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
32. člen
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– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin;
– sprememba rabe prostora;
– drugi ustrezni ukrepi.
33. člen
(organizacija gradbišča)
Organizacija gradbišča je omejena na območje v mejah
državnega lokacijskega načrta. Za gradbišče se uporabljajo že
obstoječe komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti.
Obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo so:
– zagotovitev ustreznega odvijanja motornega in pešprometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi se morebiti uporabljale
za obvoz ali prevoz med gradnjo pred začetkom del, po končani
gradnji pa ureditev morebitnih poškodb,
– za ceste, ki se bodo uporabljale kot gradbiščne poti, se
izvede posnetek ničelnega stanja, nato pa se ustrezno uredijo
in protiprašno zaščitijo, če nastanejo poškodbe, se odpravijo in
vzpostavi tako stanje, kot je bilo pred začetkom gradnje,
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav ter
drugih objektov, po končani gradnji pa ureditev morebitnih
poškodb,
– ob nezgodi zagotovitev takojšnjega ukrepanja za to
usposobljenih delavcev.
34. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnih ureditev,
javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, ki jih
v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, ne bo prevzel v
upravljanje.
(2) Po končani gradnji morajo upravljavci tisto infrastrukturo, ki ni glavna cesta (deviacije lokalnih cest, komunalnih
vodov, vodnih ureditev), prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
35. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
(1) Investitor glavne ceste je Republika Slovenija, ki jo kot
izvajalec naročila za opravljanje nalog v zvezi z gradnjo glavne
ceste zastopa Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.
(2) Razmejitev investicije javnih cest in pripadajočih cestnih površin ter komunalne in druge infrastrukture se določi
skladno s predpisi, ki urejajo javne ceste.

(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt monitoringa
med obratovanjem in gradnjo glavne ceste za področja, ki jih
določa Poročilo o vplivih na okolje.
(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, v katerih je
mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi
obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti
okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja (tla, površinske in podzemne vode, zrak, hrup, živali in rastline) je treba
zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi
utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja.
Točke spremljanja stanja se zasnujejo tako, da omogočajo
stalno pridobivanje podatkov. Monitoring se izvede v skladu
s predpisi ter usmeritvami, določenimi v Poročilu o vplivih na
okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor mora poskrbeti
za dostopnost podatkov.
(3) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih investitor mora
izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve;
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve;

IX. ODSTOPANJA
36. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo,
če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju prometnih,
geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne
smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo
soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih
spadajo.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene.
Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih v tej
uredbi, ki so posledica podrobnejše stopnje obdelave projektov.
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Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbami prvega in
drugega odstavka tega člena.
(4) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo
tudi druga križanja komunalnih vodov s traso glavne ceste, ki
niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi križanja
komunalnih vodov s traso glavne ceste mora investitor voda
predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca
glavne ceste.
37. člen
(gradnja enostavnih objektov)
V območju državnega lokacijskega načrta se v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev objektov, dovoli postavitev:
– pomožnih cestnih objektov,
– pomožnih energetskih objektov,
– pomožnih telekomunikacijskih objektov,
– pomožnih komunalnih objektov.
X. NADZOR
38. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in
prostor.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
39. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje
državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da so
spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Kamnik za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni
list RS, št. 22/92, 30/95 in 14/96, Uradne objave, št. 12/03) ter
srednjeročnega plana občine Kamnik za obdobje 1986–1990
(Uradni list SRS, št. 31/86, Uradni list RS, št. 22/92, 30/95 in
14/96, Uradne objave, št. 12/03) za območje občine Komenda,
– Prostorski ureditveni pogoji za območje občine Komenda (Uradne objave, št. 2/05),
– Lokacijski načrt za območje 02 poslovno proizvodne
cone Ozka dela (Uradne objave, št. 07/04),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občin in mesta Ljubljana (Uradni list SRS, št. 45/86,
47/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89 in 20/89, Uradni list RS,
št. 45/90, 2/92, 49/92 in 71/98, Uradno glasilo Občine Vodice
07/04 in 09/04) za območje Občine Vodice,
– Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š 14
Vodice (Uradni list RS, št. 55/92 in 71/98).
40. člen
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MINISTRSTVA
2834.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o varovanju
delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti
kemičnim snovem pri delu

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti
in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) izdaja
ministrica za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev
pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim
snovem pri delu
1. člen
V Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS,
št. 100/01 in 39/05) se besedilo 1. člena spremeni tako, da
se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES z dne
7. aprila 1998 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (UL L št. 131 z dne 5. 5.
1998, str. 11), Direktivo Komisije 91/322/EGS z dne 29. maja
1991 o določitvi indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju direktive Sveta 80/1107/EEC o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim,
fizikalnim in biološkim dejavnikom pri delu (UL L št. 177 z
dne 5. 7. 1991, str. 22), Direktivo Komisije 2000/39/ES z dne
8. junija 2000 o določitvi prvega seznama indikativnih mejnih
vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive
Sveta 98/24/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (UL L št. 142 z dne
16. 6. 2000, str. 47) in Direktivo Komisije 2006/15/ES z dne
7. februarja 2006 o določitvi drugega seznama indikativnih
mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES ter o spremembi direktive 91/322/EGS in
direktive 2000/39/EGS (UL L št. 38 z dne 9. 2. 2006, str. 36) določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in varovanja
zdravja delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim
snovem, ki se nahajajo v delovnem okolju ali so posledica katere koli dejavnosti, ki vključuje kemične snovi in zavezujoče
mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.«.
2. člen
Priloga I Seznam zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost se nadomesti z novo prilogo I Seznam
zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost, ki je
sestavni del tega pravilnika.

(začetek veljavnosti)

3. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-5/2007/10
Ljubljana, dne 31. maja 2007
EVA 2006-2511-0252
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Št. 01701-1/2007
Ljubljana, dne 15. maja 2007
EVA 2007-2611-0005
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
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PRILOGA I
Seznam zavezujoþih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost
Oznake v preglednici pomenijo:
CAS št.

karakteristiþna številka snovi po Chemical Abstracts Service (Služba za izmenjavo
kemijskih izvleþkov)

EC št.

EINECS, ELINCS - številka snovi
EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropski
seznam kemiþnih snovi, ki so na trgu) – je seznam snovi, ki so bile v prometu v EU do 18.
9. 1981 in je bil objavljen v uradnem listu EU št. OJ No C146A 15. 6. 1990; snovem je
dodeljeno število EINECS vrste XXX - XXX - X, ki se zaþne z 200-001-8
ELINCS – European List of Notified Chemical Substances (Evropski seznam novih snovi)
– je seznam na novo prijavljenih snovi po direktivi 67/548 in se dopolnjuje od leta 1981;
snovem je dodeljeno število ELINCS vrste XXX - XXX - X, ki se zaþne s 400–010-9

R

rakotvorno – lahko povzroþi raka

M

mutageno – lahko povzroþi dedne genetske okvare

RF

teratogeno – lahko škoduje plodnosti

RE

teratogeno – lahko škoduje nerojenemu otroku

1–3

številke 1, 2 in 3 pomenijo skupino rakotvornosti ali mutagenosti po EU-razvrstitvi
rakotvornih ali mutagenih snovi. Rakotvorne ali mutagene snovi se v EU razvršþajo v
posamezne skupine glede na izpolnjevanje meril, doloþenih v direktivi EU št. 67/548/EGS.

MV

mejna vrednost – pomeni povpreþno koncentracijo nevarne kemiþne snovi v zraku na
delovnem mestu, znotraj obmoþja vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, þe
delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemiþnih snovi v zraku na delovnem mestu, ki je
manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemiþne snovi, 8 ur na dan / 40 ur na teden
polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fiziþno lahkem delu.
Mejna vrednost velja za 8-urno izpostavljenost in je podana pri temperaturi 20 qC in tlaku
1,013105 Pa. Navaja se kot koliþina nevarne kemiþne snovi v enoti volumna. Izražamo jo
v mg/m3 ali v ml/m3 (ppm). Koncentracijo plinov ali pare, podanih v mg/m3, lahko
preraþunamo v ml/m3 (ppm) in obratno z enaþbama:

c( ppm) x

M
24,04

c( ppm) c( mg / m 3 ) x

24,04
M

c(mg / m 3 )

c = koncentracija
M = molekulska masa snovi
Molski volumen znaša 24,04 l pri temperaturi 20qC in tlaku 1,013105 Pa.

Priloga
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Izjema so vlaknate snovi. Njihova koncentracija se izraža v številu vlaken na enoto
volumna (vl/m3). Vlakno mora zadostiti pogojem: l > 5ȝm, d < 3 ȝm, l:d > 3:1
KTV

kratkotrajna vrednost (KTV) pomeni koncentracijo nevarne kemiþne snovi v zraku na
delovnem mestu znotraj obmoþja vdihavanja, ki ji je delavec brez nevarnosti za zdravje
lahko izpostavljen krajši þas. Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti lahko traja najveþ 15
minut in se ne sme ponoviti veþ kot štirikrat v delovni izmeni, med dvema
izpostavljenostma tej koncentraciji pa mora preteþi najmanj 60 minut. Kratkotrajna
vrednost se izraža v mg/m3 ali v ml/m3 (ppm), podana pa je kot mnogokratnik dovoljene
prekoraþitve mejne vrednosti

A

alveolarna frakcija – del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseže alveole

I

inhalabilna frakcija – del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne

I*

inhalabilna frakcija lesnega prahu – þe je prah trdega lesa pomešan z drugim lesnim
prahom, se mejna vrednost uporablja za ves lesni prah v mešanici

op.

opombe

K

lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo

Y

snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in
vrednosti.

EU

European Union – mejna vrednost, doloþena na ravni Evropske unije

TDK

tehniþno dosegljiva koncentracija – je podana za rakotvorne snovi in pomeni koncentracijo
snovi v zraku na delovnem mestu, ki je dosegljiva s stanjem tehnike

BAT

biološka mejna vrednost – doloþena je biološka mejna vrednost, ki pomeni opozorilno
raven nevarne kemiþne snovi in njenih metabolitov v tkivih, telesnih tekoþinah ali
izdihanem zraku, ne glede na to, ali je nevarna kemiþna snov vnesena v organizem z
vdihavanjem, zaužitjem ali skozi kožo

EKA

zveza med koncentracijo rakotvornih snovi v zraku na delovnem mestu in koliþino snovi
in/ali njenih metabolitov v organizmu – podana za rakotvorne snovi (rakotvorne snovi)

*

spremembe mejnih vrednosti, zaradi sprejetja Direktive Komisije 2006/15/ES z dne 7.
februarja 2006 o doloþitvi drugega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno
izpostavljenost pri izvajanju direktive Sveta 98/24/ES ter o spremembi direktive
91/322/EGS in direktive 2000/39/EGS (UL L št. 38 z dne 9. 2. 2006, str. 36)

BAT-

7263

Stran
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

Op.

KTV

6

7

8

91

50

1

9

1 acetaldehid
(etanal)
2 o-acetilsalicilna kislina

75-07-0 200-836-8 3
50-78-2 200-064-1

5 (I)

3 aceton

67-64-1 200-662-2

1210

500

BAT, EU

4 acetonitril
(cianometan)
5 akrilaldehid
(akrolein; prop-2-enal)
6 akrilamid
(prop-2-enamid)
– trdi akrilamid – uporaba
– drugo
7 akrilonitril

75-05-8 200-835-2

70

40

K, EU

107-02-8 203-453-4

0,25

0,1

79-06-1 201-173-7 2

2

3

1

K

4

K, TDK

4

K, TDK

4

K

107-13-1 203-466-5 2

0,06
0,03
7

8 aldrin (ISO)

309-00-2 206-215-8 3

0,25 (I)

9 alilalkohol

107-18-6 203-470-7

4,8

107-11-9 203-463-9

5

2179-59-1 218-550-7

12

2

109-73-9 203-699-2

15

5

4

K

141-43-5 205-483-3

2,5

1

3

K, EU

81-16-3 201-331-5

6 (I)

75-31-0 200-860-9

12

10 alilamin
11 alilpropildisulfid
12 1-aminobutan
(n-butilamin)
13* 2-aminoetanol
(etanolamin)
14 2-aminonaftalen-1-sulfonska
kislina
15 2-aminopropan (izopropilamin)

2

2,5

4
5

4

7664-41-7 231-635-3

14

18 amonijev sulfamidat

7773-06-0 231-871-7

15 (I)

85-44-9 201-607-5

1 (I)

20 anhidrid maleinske kisline

108-31-6 203-571-6

0,41

0,1

1

21 anhidrid ocetne kisline
acetanhidrid)
22 anhidrid trimelitne kisline –
dim
(benzen-1,2,4-trikarboksilne
kisline 1,2,4-anhidrid)
23 anilin [62-53-3] in njegove soli

108-24-7 203-564-8

21

5

1

552-30-7 209-008-0

0,04 (A)

24 antimon

62-53-3 200-539-3 3
7440-36-0 231-146-5

0,2 (I)

7,7
0,5 (I)

K, EU
K

16 amitrol (ISO)
(1,2,4-triazol-3-ilamin)
17 amonijak, brezvodni

19 anhidrid ftalne kisline

61-82-5 200-521-5 3

3

Y
20

2,5

EU

1
Y

1

2

4

K, BAT

4

1

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

25 antimonove spojine (razen
antimonovega hidrida in
diantimonovega trioksida)
26 antimonov hidrid
27 antu ISO
(1-(1-naftil)-2-tioseþnina)
28 arzenova kislina [7778-39-4]
(As2O5)
in njene soli
29 arzin

53 / 15. 6. 2007 /

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

Op.

KTV

7

8

0,1

4

7265

9

0,5 (I)
7803-52-3

0,52

86-88-4 201-706-3 3

0,3 (I)

4

7778-39-4 231-901-9 1

0,1 (I)

4

TDK

4

BAT

0,2 (I)

4

K

7440-50-8 231-159-6

1 (I)

4

7440-50-8 231-159-6

0,1 (A)

4

7784-42-1 232-066-3

0,2

30 atrazin (ISO)
(4-etilamino-2-kloro-6izopropilamino-1,3,5-triazin)
31 azinfos-metil (ISO)
(O,O-dimetil S-(4oksobenzotriazin-3-il)
metilditiofosfat)
32 baker [7440-50-8] in njegove
spojine
33 baker – dim

1912-24-9 217-617-8

2 (I)

34 barij [7778-39-4] (topne
spojine, raþunano kot Ba)
35 benzen

7440-39-3

86-50-0 201-676-1

71-43-2 200-753-7 1

3,25

626-17-5 210-933-7

5 (I)

37 benzentiol

108-98-5 203-635-3

2

38 benzilbutilftalat

85-68-7 201-622-7

3

39 benzoilklorid

98-88-4 202-710-8

2,8

106-51-4 203-405-2

0,45

50-32-8 200-028-5 2

0,05

0,5

36 benzen-1,3-dikarbonitril

40 p-benzokinon
(kinon)
41 benzo(a)piren
(benzo(d,e,f)krizen)
– smolni ostanek pri koksanju;
stisnjen v profil – priprava,
ravnanje; okolica koksarniških
peþi
– drugo

Stran

2

2

EU
1

4

0,1

1
4

2

K, TDK,
EKA,
BAT, EU

TDK

0,005

0,002

2

Stran
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Št.
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

42 berilij [7440-41-7] in njegove
spojine razen
aluminijberilijevega silikata
in tistih, ki so doloþene
drugje v tej prilogi
– brušenje
– drugo

7440-41-7 231-150-7 2

43 bifenil
(difenil)
44 bifenil – kloriran (54 % klora)

92-52-4 202-163-5

45 bifenil – kloriran (42 % klora)
46 bifenil-3,3',4,4'-tetrailtetraamin
[91-95-2] in njegove soli
47 bis(2-etilheksil)ftalat
(di-(2-etilheksil)ftalat;
DEHP)
48 bis(2-metoksietil)eter
49 bis(tributilkositrov) oksid
50 bitumen – pare in aerosoli pri
toplotni obdelavi
51 bombaž – prah

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

7

Op.

KTV
8
4

9
TDK

0,005 (I)
0,002 (I)
1

0,16

11097-69-1

0,7

0,05

4

K

53469-21-9

1,1

0,1

4

K

0,03 (I)

0,003

4

K

4

Y

91-95-2 202-110-6

K

117-81-7 204-211-0

2

2

10

111-96-6 203-924-4

2

2

28

5

4

K

0,05

0,0021

1

K, Y

56-35-9 200-268-0
8052-42-4 232-490-9

10

K

1,5 (I)

Y

52 borov tribromid

10294-33-4 233-657-9

10

53 borov trifluorid

7637-07-2 231-569-5

3

1

54 brom

7726-95-6 231-778-1

0,7

0,1

1
EU

55 bromoklorometan

74-97-5 200-826-3

1100

200

4

56 bromotrifluorometan (R 13 B1)

75-63-8 200-887-6

6200

1000

4

Y

4

TDK

57 1,3-butadien
– obdelava po polimerizaciji
– drugo
58 butan

106-99-0 203-450-8 1

59 butan-1,4-diol

2

106-97-8 203-448-7

34
11
2400

15
5
1000

4

110-63-4 203-786-5

200

50

4

60 butan-1-ol

71-36-3 200-751-6

310

100

1

61 butan-2-ol

78-92-2 201-158-5

300

100

4

62 butanon
(etilmetilketon)
63 butan-1-tiol

78-93-3 201-159-0

600

200

1,5

109-79-5 203-705-3

1,9

0,5

1

Y

BAT, EU
Y

3
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Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5
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Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

Stran

Op.

KTV

6

7

8

1

0,34

4

K

123-86-4 204-658-1

480

100

1

Y

66 sek-butilacetat

105-46-4 203-300-1

480

100

1

Y

67 terc-butilacetat

540-88-5 208-760-7

96

20

1

68 n-butilakrilat

141-32-2 205-480-7

11

2

5

EU

69 sek-butilamin

13952-84-6 237-732-7

15

5

4

K

70 terc-butilamin

75-64-9 200-888-1

15

5

4

K

3766-81-2 223-188-8

5

K

72 2-sek-butilfenol

89-72-5 201-933-8

30

K

73 4-terc-butilfenol

98-54-4 202-679-0

0,5

592-34-7 209-750-5

5,6

98-51-1 202-675-9

64 2-butenal (1);
(E)-2-butenal (2)
(krotonaldehid (1);)
((E)-krotonaldehid (2))
65 n-butilacetat

71 2-butilfenilmetilkarbamat

74 butilkloroformiat
(butilni ester kloromravljiþne
kisline)
75 4-terc-butiltoluen
76 butiraldehid
(butanal)
77 2-butoksietanol
(butilglikol)
78 2-butoksietilacetat
(butilglikolacetat)
79* 2-(2-butoksietoksi)etanol
(butildietilenglikol)
80 cezijev hidroksid
81* cianamid
(karbamonitril)
82 cianid (raþunano kot CN)

4170-30-3 224-030-0
123-73-9 204-647-1

3

7267

9

0,08

4

60

10

1

123-72-8 204-646-6

64

20

1

111-76-2 203-905-0

98

20

2,5

K, EU

112-07-2 203-933-3

133

20

2,5

K, EU

112-34-5 203-961-6

67,5

10

1,5

EU

21351-79-1 244-344-1

2 (I)

420-04-2 206-992-3

1

0,58

5 (I)

K, BAT

K, EU
4

K

83 cianogenklorid

506-77-4 208-052-8

0,75

84 cikloheksan

110-82-7 203-806-2

700

200

85 cikloheksanol

108-93-0 203-630-6

210

50

4

K

86 cikloheksanon

108-94-1 203-631-1

40,8

10

2

K, EU

87 cikloheksen

110-83-8 203-807-8

1000

300

4

88 cikloheksilamin

108-91-8 203-629-0

41

10

1

89 ciklopentadien

542-92-7 208-835-4

210

75

BAT, EU

K

4

Stran
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Št.
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

90 ciklopentanon

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

7

Op.

KTV
8

9

120-92-3 204-435-9

690

91 cinkov oksid – dim

1314-13-2 215-222-5

5 (A)

92 cirkonij [7440-67-7] –- prah,
legure in v vodi netopne
cirkonijeve spojine
93 2,4-D (ISO)
in njegove soli ter estri
((2,4-diklorofenoksi)ocetna
kislina)
94 DDT
(klofenotan (INN);
diklorodifeniltrikloroetan
dikofan;
1,1,1-trikloro-2,2-bis(4klorofenil)etan)
95 dekaboran

7440-67-7 231-176-9

1 (I)

94-75-7 202-361-1

1 (I)

4

K, Y

50-29-3 200-024-3 3

1 (I)

4

K

17702-41-9 241-711-8

4

0,25

0,05

1

K

96 demeton

8065-48-3

0,1

0,01

4

K

97 demetonmetil

8022-00-2

4,8

0,5

4

K

4

K, TDK

4

K

98 dialilftalat

131-17-9 205-016-3

99 4,4c-diaminodifenilmetan

101-77-9 202-974-4 2

100 1,2-diaminoetan
(etilendiamin)
101 diantimonov trioksid
– proizvodnja
– drugo
102 diarzenov pentaoksid
103 diarzenov trioksid
(arzenov (III) oksid)
104 diatomejska zemlja
(kremenka), žgana in
kremenþev dim
105 diatomejska zemlja
(kremenka), nežgana
106 diazinon (ISO)
(O,O-dietil-O(2-izopropil-6metilpirimidin-4-il) tiofosfat)
107 dibenzil ftalat

107-15-3 203-468-6

3

0,1
25

10

4

1309-64-4 215-175-0 3

1303-28-2 215-116-9 1

0,3 (I)
0,1 (I)
0,1 (I)

4

TDK

1327-53-3 215-481-4 1

0,1 (I)

4

TDK,
EKA

68855-54-9 272-489-0
61790-53-2

0,3 (A)

Y

4 (I)

Y

333-41-5 206-373-8

0,1 (I)

523-31-9 208-344-5

3

94-36-0 202-327-6

5.10-8
(50 pg)
5 (I)

108 dibenzodioksin in furan,
kloriran
109 dibenzoilperoksid
(benzoilperoksid)

5

4

K, Y

4

TDK

1

5

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

110 diboran
111 dibromodifluorometan

53 / 15. 6. 2007 /

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

Stran

Op.

KTV

6

7

8

19287-45-7 242-940-6

0,1

0,1

1

75-61-6 200-885-5

870

100

4

7269

9

112 1,2-dibromoetan
(etilendibromid)
113 di-n-butilamin

106-93-4 203-444-5 2

0,8

0,1

4

K, TDK

111-92-2 203-921-8

29

5

1

K

114 2-dibutilaminoetanol

102-81-8 203-057-1

14

115 dibutilhidrogenfosfat

107-66-4 203-509-8

5

116 2,6-di-terc-butil-p-krezol

128-37-0 204-881-4

10 (I)

2528-36-1 219-772-7

3,5

117 dibutilfenilfosfat
118 dicikloheksilftalat
119 didušikov oksid
120 dieldrin (ISO)
121 dietanolamin

84-61-7 201-545-9

K

K

5

10024-97-2 233-032-0

180

60-57-1 200-484-5 3

100

0,25 (I)

4
4

K

111-42-2 203-868-0

15 (I)

109-89-7 203-716-3

15

5

2

EU

123 2-dietilaminoetanol

100-37-8 202-845-2

24

5

1

K

124 O,O-dietil-O-(1,6-dihidro-6okso-1-fenilpiridazin-3-il)tiofosfat
125 dietileter
(dter)
126 dietilftalat

119-12-0 204-298-5

0,2

60-29-7 200-467-2

308

84-66-2 201-550-6

3

122* dietilamin

127 dietilsulfat

64-67-5 200-589-6 2

2

0,2

K

K
100

2

EU

0,03

4

K, TDK

128 difenilamin

122-39-4 204-539-4

5 (I)

129 difenileter – para

101-84-8 202-981-2

7,1

1

7,1

1

130 difenileter/bifenil – mešanica para
131 difenilmetan-4,4c-diizocianat
(4,4’-metilendifenil
diizocianat)
132 difeniloksid – kloriran

101-68-8 202-966-0

55720-99-5

0,05

1

0,5 (I)

133 difosforjev pentasulfid
(fosforjev pentasulfid)
134 diheptilftalat (vse izomere)

1314-80-3 215-242-4

135 dihidrogenselenid

7783-07-5 231-978-9

0,07

120-80-9 204-427-5

20 (I)

136 1,2-dihiroksibenzen
(pirokatehol)

K

K

1

EU

5
0,02

2,5

EU
K

6

Stran

7270 /

Št.
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

137 1,3-dihidroksibenzen
(resorcin)
138 1,4-dihidroksibenzen
(hidrokinon)
139 4,4'diizocianatodicikloheksilmetan
140 2,4-diizocianatotoluen
(4-metil-m-fenilen diizocianat)
141 2,6-diizocianatotoluen
(2-metil-m-fenilen diizocianat)
142 diizodecilftalat

108-46-3 203-585-2
123-31-9 204-617-8 3
5124-30-1 225-863-2

3

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

7

45

10

2 (I)

8

9
K, EU

1

0,054

K

584-84-9 209-544-5 3

0,035

0,005

4

91-08-7 202-039-0 3

0,035

0,005

4

26761-40-0 247-977-1

3

143 diizopropilamin

108-18-9 203-558-5

20

144 diizopropileter

108-20-3 203-560-6

2100

500

95-50-1 202-425-9

122

20

2,5

541-73-1 208-792-1

20

3

4

106-46-7 203-400-5

122

20

2,5

145 1,2-diklorobenzen
(o-diklorobenzen)
146 1,3-diklorobenzen

Op.

KTV

K

K, EU
K

147 1,4-diklorobenzen
(p-diklorobenzen)
148 3,3c-diklorobenzidin [91-94-1]
in njegove soli
149 1,4-diklorobut-2-en

91-94-1 202-109-0 2

0,03 (I)

0,003

4

K, TDK

764-41-0 212-121-8 2

0,05

0,01

4

K, TDK

150 2,2c-diklorodietil eter

111-44-4 203-870-1

59

10

4

K

75-71-8 200-893-9

5000

1000

4

Y

118-52-5 204-258-7

0,2 (I)

75-34-3 200-863-5

412

100

20

5

4

TDK

75-35-4 200-864-0

8

2

4

Y

540-59-0 208-750-2

800

200

4

75-43-4 200-869-8

43

10

4

75-09-2 200-838-9 3

350

100

4

BAT

30

5

4

K

151 diklorodifluorometan (R12)
152 1,3-dikloro-5,5dimetilhidantoin
153 1,1-dikloroetan
(etilidendiklorid)
154 1,2-dikloroetan
(etilen klorid)
155 1,1-dikloroeten
(dikoroetilen)
156 1,2-dikloroeten (cis- [156-59-2]
in trans- [156-60-5] )
(dikloroetilen)
157 diklorofluorometan (R21)
158 diklorometan
(metilen klorid)
159 diklorometilbenzen (mešanica
izomer)

107-06-2 203-458-1 2

29797-40-8 249-854-8

EU

K, EU

7
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Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

160 2,2c-dikloro-4,4c-metilen
dianilin [101-14-4] in njegove
soli
(4,4c-detilen-bis-(2-kloroanilin)
in njegove soli)
161 1,1-dikloro-1-nitroetan
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Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

101-14-4 202-918-9 2

7

0,02

594-72-9 209-854-0

60

162 dikloropropen (vse izomere,
razen 1,3-dikloro-1-propena)
163 1,3-dikloropropen (cis- in
trans-)
164 2,2-dikloropropionska kislina
(dalapon)
165 D,D-diklorotoluen
(benzalklorid)
166 2,4-diklorotoluen

26952-23-8 248-134-0

5

167 diklorvos (ISO)
(2,2-diklorovinildimetilfosfat)
168 dikrotofos (ISO)
((Z)-2-dimetilkarbamoil-1metilvinildimetilfosfat)
169 dikvatdibromid

Stran

Op.

KTV
8
4

7271

9
K, TDK

10
K

542-75-6 208-826-5

0,5

0,11

75-99-0 200-923-0

5,9

1

0,1

0,015

4

95-73-8 202-445-8

30

5

4

K

62-73-7 200-547-7

1

0,11

4

K, Y

141-66-2 205-494-3

0,25

K

85-00-7 201-579-4

0,5 (I)

K

98-87-3 202-709-2

170 N,N-dimetilacetamid

127-19-5 204-826-4

171 dimetilamin

3

K, TDK

36

10

2

124-40-3 204-697-4

3,8

2

2,5

172 N,N-dimetilanilin

121-69-7 204-493-5 3

25

5

4

K

173 3,3c-dimetilbenzidin [119-93-7]
in njegove soli
(o-tolidin in njegove soli)
174 2,2-dimetilbutan

119-93-7 204-358-0 2

0,03 (I)

0,003

4

K, TDK

75-83-2 200-906-8

720

200

4

79-29-8 201-193-6

720

200

4

176 1,3-dimetilbutilacetat

108-84-9 203-621-7

300

50

1

177 dimetileter

115-10-6 204-065-8

1920

1000

30

10

290

50

175 2,3-dimetilbutan

178 N,N-dimetilformamid

68-12-2 200-679-5

179 2,6-dimetilheptan-4-on
(diizobutilketon)

108-83-8 203-620-1

2

4

2

K, EU
EU

EU
4

K, BAT

8

Stran

7272 /

Št.
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Uradni list Republike Slovenije

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

180 dimetilnitrozamin
(N-nitrozodimetilamin)
– vulkanizacija, dodelava,
vkljuþno s skladišþenjem
tehniþnih izdelkov iz gume;
skladišþa avtoplašþev, zgrajena
pred 1992
– proizvodnja poliakrilonitrila
po suhem postopku z uporabo
dimetilformaldehida
– polnjenje posod in reaktorjev
z amini
– drugo

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

0,0025

75-84-3 200-907-3

360

183 1,1-dimetilpropilacetat

625-16-1

270

13360-57-1 236-412-4 2
77-78-1 201-058-1 2

1000

50

0,1
3

67-68-5 200-664-3
119-90-4 204-355-4 2

0,1
0,2
160

0,02
0,04

0,03 (I)

0,003

1000

187 3,3c-dimetoksibenzidin [11990-4] in njegove soli
(o-dianizidin in njegove soli)
188 dimetoksimetan

109-87-5 203-714-2

3200

189 dinitolmid

148-01-6 205-706-4

5 (I)

190 dinitriloksalna kislina
(dician)
191 dinitro-o-krezol (vse izomere,
razen 4,6-dinitro-o-krezola)
192 2,6-dinitrotoluen

460-19-5 207-306-5

22

606-20-2 210-106-0 2

3

3

0,05

193 3,4-dinitrotoluen

610-39-9 210-222-1 2

3

3

1,5

196 dioksation (ISO)
(1,4-dioksan-2,3-diilO,O,O',O'tetraetilbis(ditiofosfat))
197 dioktilftalat (vse izomere razen
di-n-oktilftalata in di-(2etilheksil)-ftalata)

TDK

0,0025

463-82-1 207-343-7

194 dinonilftalat (vse izomere razen
diizononilftalata)
195 1,4-dioksan

9

0,0025

181 dimetilpropan
(neopentan)
182 2,2-dimetilpropanol

185 dimetilsulfat
– proizvodnja
– uporaba
186 dimetilsulfoksid

8
4

62-75-9 200-549-8 2

0,001
3000

184 N,N-dimetilsulfamoilklorid

7

Op.

KTV

EU

2

EU

4

K, TDK

4

K, TDK

K

10

4

K, TDK

4

K

0,2 (I)

K, BAT
0,007

4

K, TDK
K, TDK

5
123-91-1 204-661-8 3
78-34-2 201-107-7

73
0,2

20

2

K
K

5

9

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

53 / 15. 6. 2007 /

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

198 dipropileter

111-43-3 203-869-6

1050

199 disul
(2-(2,4diklorofenoksi)etilhidrogensulf
at)
200 disulfiram

149-26-8 205-259-5

5 (I)

97-77-8 202-607-8

2 (I)

201 disulfoton (ISO)
(O,O-dietil S-(2-etiltioetil)
ditiofosfat)
202 ditantalov pentoksid

298-04-4 206-054-3

0,1

1314-61-0 215-238-2

5 (I)

7

8

K

50

205 dižveplov dekafluorid

5714-22-7 227-204-4

0,26

0,025

1

10025-67-9 233-036-2

5,6

1

1

207 DNOC
(4,6-dinitro-o-krezol)
208* dušikova kislina

534-52-1 208-601-1

5 (I)

3

0,2 (I)

4

K
EU

7697-37-2 231-714-2

2,6

1

1

209 dušikov dioksid

10102-44-0 233-272-6

9,5

5

1

210 dušikov monoksid

10102-43-9 233-271-0

30

25

211 endosulfan (ISO)
(1,2,3,4,7,7heksaklorobiciklo[2.2.1]-2hepten-5,6bisoksimetilensulfit)
212 endrin (ISO)
(1,2,3,4,10,10-heksakloro-6,7epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8aoktahidro-1,4:5,8dimetanonaftalen)
213 enfluran
214 2,3-epoksi-1-propanol
(glicidol)
215 etandiol
(glikol)
216 etanol
(etilalkohol)
217 etantiol
(etilmerkaptan)
218 etilacetat

9

4

1321-74-0 215-325-5

206 dižveplov diklorid

7273

Op.

KTV

203 diuron (ISO)
(3-(3,4-diklorofenil)-1,1dimetilseþnina)
204 divinilbenzen (vse izomere)

330-54-1 206-354-4 3

Stran

115-29-7 204-079-4

0,1 (I)

72-20-8 200-775-7

0,1 (I)

13838-16-9 237-553-4

EU
K

4

K, Y,
BAT

150

20

4

Y

150

50

1

K

107-21-1 203-473-3

52

20

2

K, EU

64-17-5 200-578-6

1900

1000

4

Y

75-08-1 200-837-3

1,3

0,5

1

141-78-6 205-500-4

1400

400

1

556-52-5 209-128-3 2

3

2

Y

10

Stran

7274 /

Št.
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

Op.

KTV

6

7

8
1

9

219 etilakrilat

140-88-5 205-438-8

21

5

220 etilamin

75-04-7 200-834-7

9,4

5

221 etilbenzen

100-41-4 202-849-4

442

100

222 etildimetilamin

598-56-1 209-940-8

20

223 etilenimin
(aziridin)
224 etilenoksid
(oksiran)
225 etilformiat

151-56-4 205-793-9 2

2

0,9

0,5

4

K, TDK

75-21-8 200-849-9 2

2

2

1

4

K, TDK,
EKA

109-94-4 203-721-0

310

100

1

K, Y

226 2-etilheksilakrilat

103-11-7 203-080-7

82

10

1

227 2-etilheksilkloroformiat

24468-13-1 246-278-9

7,9

228 5-etiliden-8,9,10-trinorborn-2en
229 etilkloroacetat

16219-75-3 240-347-7

25

105-39-5 203-294-0

5

1

1

541-41-3 208-778-5

4,4

97-63-2 202-597-5

250

230 etilkloroformiat
231 etilmetakrilat
232 O-etil-O-(4-metiltiofenil)-Spropilditiofosfat
233 4-etilmorfolin
234 O-etil-O-(4nitrofenil)feniltiofosfonat
235 etion (ISO)
(O,O,Oc,Oc-tetraetil-S,Scmetilenbis(ditiofosfat))
236 2-etoksietanol
(etilglikol)
237 2-etoksietilacetat
(etilglikolacetat)
238 fenamifos (ISO)
(etil-(4-metiltio-m-tolil)-Nizopropil fosforamidat)
239 m-fenilenbis(metilamin)
240 o-fenilendiamin

35400-43-2 252-545-0

1

100-74-3 202-885-0

23

2104-64-5 218-276-8

0,5 (I)

563-12-2 209-242-3

0,4

K
EU

2

K, BAT,
EU

1

K

K
4

K
K

110-80-5 203-804-1

2

2

19

5

4

K, BAT

111-15-9 203-839-2

2

2

27

5

4

K, BAT

22224-92-6 244-848-1

0,1 (I)

1477-55-0 216-032-5

0,1

95-54-5 202-430-6 3

3

K

0,1

4

K

4

K

241 p-fenilendiamin

106-50-3 203-404-7

0,1 (I)

242 fenilfosfin

638-21-1 211-325-4

0,05

0,01

243 fenilhidrazin

100-63-0 202-873-5 2

22

5

244 fenilizocianat

103-71-9 203-137-6

0,05

0,01

3

K
1

11
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Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

245 2-fenilpropen

53 / 15. 6. 2007 /

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
7

8

98-83-9 202-705-0

246

50

2

122-14-5 204-524-2

1

246 fenitrotion (ISO)
(O,O-dimetil-(4-nitro-m-tolil)
tiofosfat)
247 fenklorfos (ISO)
(O,O-dimetil-O-(2,4,5-trikloro
fenil) tiofosfat)
248 2-fenoksietanol

299-84-3 206-082-6

5 (I)

122-99-6 204-589-7

110

20

249 fenol

108-95-2 203-632-7

7,8

2

250 fensulfotion (ISO)
(O,O-dietil-O-(4(metilsulfinil)fenil) tiofosfat)
251 fention (ISO)
(O,O-dimetil-O-(4-metiltio-mtolil) tiofosfat)
252 ferbam (ISO)
(železov
tris(dimetilditiokarbamat))
253 ferocen

115-90-2 204-114-3

0,1

254 fluor
255 fluorid – anorg.
(raþunano kot fluor)
256 fuorid in vodikov fluorid
(skupna prisotnost)
257 fluroksen
258 fonofos (ISO)
(O-etilfeniletilditiofosfonat)
259 forat (ISO)
(O,O-dietil S(etiltio)metilditiofosfat)
260 formaldehid
261 formamid

55-38-9 200-231-9

3

15 (I)

102-54-5 203-039-3

5 (I)

7782-41-4 231-954-8

1,58

9
EU

K

0,2 (I)

14484-64-1 238-484-2

Op.

KTV

6

1

1

K, Y
K, BAT,
EU
K

4

K

2

BAT, EU

2,5 (I)

BAT, EU

2,5

1

406-90-6 206-977-1

10

944-22-9 213-408-0

0,1

K

298-02-2 206-052-2

0,05

K

50-00-0 200-001-8 3
75-12-7 200-842-0

0,62
2

7275

Stran

0,5

1

18

K, Y
K

262 fosfin

7803-51-2 232-260-8

0,14

0,1

263 fosfor – rdeþi

7723-14-0 231-768-7

0,1 (I)

1

264 fosforjeva kislina

7664-38-2 231-633-2

1

2
0,2

2

EU

EU

265 fosforjev oksiklorid
(fosforilklorid)
266 fosforjev pentaklorid

10025-87-3 233-046-7

1,3

4

10026-13-8 233-060-3

1

EU

267 fosforjev pentaoksid

1314-56-3 215-236-1

1

EU

12

Stran
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

Op.

KTV

6

7

8

7719-12-2 231-749-3

2,8

0,5

1

269 furfurilalkohol

98-00-0 202-626-1

41

10

K

270 2-furilmetanal
(furfural)
271 germanijev tetrahidrid

98-01-1 202-627-7 3

20

5

K, BAT

268 fosforjev triklorid

9

7782-65-2 231-961-6

0,6

55-63-0 200-240-8

0,47

0,05

4

K

628-96-6 211-063-0

0,32

0,05

4

K

111-30-8 203-856-5

0,42

0,1

1

Y

7440-58-6 231-166-4

0,5 (I)

276 halotan

151-67-7 205-796-5

41

277 heksafluoroaceton

684-16-2 211-676-3

0,7

K

0,5 (I)

K

272 glicerintrinitrat
(nitroglicerin)
273 glikoldinitrat
(nitroglikol)
274 glutaral
(glutaraldehid)
275 hafnij in njegove spojine

278 1,2,3,4,5,6heksaklorocikloheksan
(tehniþna mešanica iz
Į-HCH [319-84-6] in
ȕ-HCH [319-85-7])
279 heksakloroetan
280 heksakloronaftalen (vse
izomere)
281 heksametilendiamin
282 heksametilen-1,6-diizocianat
283* n-heksan

67-72-1 200-666-4

9,8

4
5

4

BAT

1

1335-87-1 215-641-3

0,2 (I)

K

124-09-4 204-679-6

2,3 (I)

K

822-06-0 212-485-8

0,035

0,005

110-54-3 203-777-6

3

72

20

284 2-heksanon
(metil n-butilketon)
285 heptaklor (ISO)
(1,4,5,6,7,8,8-heptakloro3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7metanoindan)
286 heptan (vse izomere)

591-78-6 209-731-1

3

21

5

142-82-5 205-563-8

2085

500

287 2-heptanon

110-43-0 203-767-1

238

50

288 3-heptanon
(etilbutilketon)
289 4-heptanon
(dipropilketon)
290 hidrazin

106-35-4 203-388-1

95

20

123-19-3 204-608-9

238

302-01-2 206-114-9 2

0,13

76-44-8 200-962-3 3

0,5 (I)

0,1

1
BAT, EU
4

K, BAT

4

K

EU
2

K, EU
EU

4

K, TDK,
EKA

13
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Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

291 4-hidroksi-4-metilpentan-2-on
(diacetonalkohol)
292 hladilna mazalna sredstva (ki se
mešajo z vodo in se ne mešajo
z vodo ter imajo plamenišþe
veþje od 100qC)
293 inden
294 indij in
njegove spojine
295 itrij

123-42-2 204-626-7

53 / 15. 6. 2007 /

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

7

240

50

Stran

Op.

KTV
8

9
K

10

95-13-6 202-393-6

45

7440-74-6 231-180-0

0,1 (I)

7440-65-5 231-174-8

5 (I)

75-28-5 200-857-2

2400

1000

4

297 izobutilacetat

110-19-0 203-745-1

480

100

1

Y

298 izobutilamin

78-81-9 201-145-4

15

5

4

K

0,01

1

296 izobutan

299 3-izocianatometil-3,5,5trimetilcikloheksilizocianat
(izoforondiizocianat)
300 izofluran

4098-71-9 223-861-6

0,092

26675-46-7 247-897-7

80

301 izooktan-1-ol

26952-21-6 248-133-5

270

4

K

302 izopentan
(metilbutan)
303 izopentilacetat

78-78-4 201-142-8

3000

1000

123-92-2 204-662-3

270

50

2

EU

304 izopropilacetat

108-21-4 203-561-1

420

100

1

Y

305 N-izopropilanilin

768-52-5 212-196-7

10

80-05-7 201-245-8

5 (I)

108-23-6 203-563-2

5

1712-64-7 216-983-6

45

109-59-1 203-685-6

22

590-86-3 209-691-5

39

306 4,4'-izopropilidendifenol
307 izopropilkloroformiat
308 izopropilnitrat
309 2-izopropoksietanol
(izopropilglikol)
310 izovaleraldehid
311 izpušni plini dizelmotorjev
– rudniki brez premogovnikov
in gradbišþa
– drugo
312 jod
313 jodoform

7277

EU

K
1

Y

5

4

K, Y

10

1
4

TDK

1

K

0,3 (A)

7553-56-2 231-442-4
75-47-8 200-874-5

0,1 (A)
1,1

0,1

3

14

Stran
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

314 kadmij [7440-43-9] in njegove
spojine (v obliki
prahu/aerosolov),
– izdelava baterij, pridobivanje
cinka, svinca in bakra po
toplotnem postopku, varjenje
kovin, legiranih s kadmijem,
– drugo
315 kafra

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

7

7440-43-9 231-152-8 2

Op.

KTV
8

9

4

TDK,
BAT

4

K

0,03 (I)

0,015 (I)
76-22-2 200-945-0

13

316 kalcijev cianamid
(karbamonitril, kalcijeva sol
(1:1))
317 kalcijev dihidroksid

156-62-7 205-861-8

1 (I)

1305-62-0 215-137-3

5 (I)

318 kalcijev oksid

1305-78-8 215-138-9

5 (I)

319 kalcijev sulfat

7778-18-9 231-900-3

6 (A)

320 kamfeklor

8001-35-2 232-283-3

3

EU
1

0,5 (I)

4

K

10 (I)

4

EU

321 H-kaprolaktam – prah in pare

105-60-2 203-313-2

322 kaptan (ISO)
(1,2,3,6-tetrahidro-N(triklorometiltio)ftalimid)
323 karbaril (ISO)
(1-naftilmetilkarbamat)
324 karbofuran (ISO)
(2,3-dihidro-2,2dimetilbenzofuran-7-il
metilkarbamat)
325 karbonilklorid
(fosgen)
326 4,4c-karbonimidoil bis (N, Ndimetilanilin) in njegove soli

133-06-2 205-087-0

3

5

63-25-2 200-555-0

3

5 (I)

1563-66-2 216-353-0

2

K, BAT

0,1 (I)

75-44-5 200-870-3

0,08

492-80-8 207-762-5

0,08 (I)

327 keten

463-51-4 207-336-9

0,9

0,5

1

328 klor

7782-50-5 231-959-5

1,5

0,5

1

EU

4

K

1

K

329 klordan (ISO)
(1,2,4,5,6,7,8,8-oktakloro3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7metanoindan)
330 kloroacetaldehid
331 kloroacetilklorid
332 2-kloroacetofenon
333 kloroaceton

57-74-9 200-349-0

3

0,5 (I)

107-20-0 203-472-8

3

3

79-04-9 201-171-6

0,2

532-27-4 208-531-1

0,3

78-95-5 201-161-1

3,8

0,02

5

EU

4

1

K

K

15
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Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

7279

Stran

Op.

KTV

6

7

8

9

0,2

0,04

4

K, TDK

334 4-kloroanilin

106-47-8 203-401-0

335* klorobenzen

108-90-7 203-628-5

23

5

3

BAT, EU

126-99-8 204-818-0

18

5

4

K

109-69-3 203-696-6

95,5

25

1

75-68-3 200-891-8

4200

1000

4

75-45-6 200-871-9

3600

1000

336 2-kloro-1,3-butadien
(kloropren)
337 1-klorobutan
338 1-kloro-1,1-difluoroetan
(R 142 b)
339 klorodifluorometan (R 22)
340 1-kloro-2,3-epoksipropan
(epiklorohidrin)
341 kloroetan
(etilklorid)
342 2-kloroetanol
(etilenklorohidrin)
343 ((2-klorofenil)metilen)
malononitril)
344 klorofluorometan

2

53 / 15. 6. 2007 /

EU

106-89-8 203-439-8

2

12

3

4

K, TDK

75-00-3 200-830-5

3

25

9

4

EU

107-07-3 203-459-7

3,3

1

4

K, Y

2698-41-1 220-278-9

0,4

K

593-70-4 209-803-2

2

1,4

0,5

4

345 klorometan
(metilklorid)
346 5-kloro-2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3-on [26172-55-4] in
2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3on [2682-20-4] (3:1)
347 1-kloronaftalen

74-87-3 200-817-4

3

100

50

4

90-13-1 201-967-3

0,2

348 2-kloronaftalen

91-58-7 202-079-9

0,2

349 1-kloro-4-nitrobenzen

100-00-5 202-809-6

0,5

0,075

350 1kloro-1-nitropropan

600-25-9 209-990-0

100

20

79-11-8 201-178-4

4

107-05-1 203-457-6

3

598-78-7 209-952-3

0,44

351 kloroocetna kislina
352 3-kloropropen
(alilklorid)
353 2-kloropropionska kislina
354 D-klorotoluen
(benzilklorid)
355 klorotrifluorid
356 klorotrifluorometan (R 13)
357 klorov dioksid
358 klorovinilbenzen (o, m, p)

0,05

100-44-7 202-853-6

2

TDK

K

4

K

1

1

K

1

1

K
K

0,2

4

7790-91-2 232-230-4

0,38

0,1

1

75-72-9 200-894-4

4300

1000

4

10049-04-4 233-162-8

0,28

0,1

1

1331-28-8 215-557-7

285

TDK

K

16
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

6

7

Op.

KTV
8

14808-60-7 238-878-4

0,15 (A)

Y

364 kremenþevo steklo

60676-86-0 262-373-8

0,3 (A)

Y

365 krezilglicidileter

26447-14-3 247-711-4

70

366 krezol (o, m, p)

1319-77-3 215-293-2

22

5

7100

1000

368 kristobalit

0,2

9

359 klorpirifos (ISO)
(O,O-dietil-O-(3,5,6-trikloro-2piridil) tiofosfat
360 kobalt [7440-84-4] (kot kovina,
kobaltov oksid in kobaltov
sulfid),
– pridobivanje kobaltovega
prahu, katalizatorjev, karbidnih
trdin in magnetov (priprava
prahu, stiskanje in mehanska
obdelava nesintranih kosov)
– drugo
361 kositer [7440-31-5]
(anorganske spojine, raþunano
kot Sn)
362 kositer [7440-31-5] (organske
spojine, raþunano kot Sn)
363 kremen

367 kriofluoran (R 114)

2921-88-2 220-864-4

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

7440-84-4 231-158-0

4

EKA

0,5 (I)

0,1 (I)
7440-31-5 231-141-8

2 (I)

7440-31-5 231-141-8

0,1 (I)

76-14-2 200-937-7
14464-46-1 238-455-4

EU
4

K

EU
4

0,15 (A)
EU

2

369 krom – kovinski, anorganske
kromove (II) spojine in
anorganske kromove (III)
spojine (netopne)
370 kromove (VI) spojine, vkljuþno
svinþev kromat (v obliki
prahu/aerosolov) razen
netopnih snovi v vodi, kot je
npr. barijev kromat
– roþno obloþno varjenje
– priprava topnih kromovih
(VI) spojin
– drugo
371 krufomat (ISO)
(O-(4-terc-butil-2-klorofenil)O-metil metilamidofosfat)
372 ksilen (mešane izomere)

K

4

2

TDK,
EKA,
BAT

0,1 (I)
0,1 (I)
0,05 (I)
299-86-5 206-083-1

5 (I)

K

1330-20-7 215-535-7

221

50

2

373 m-ksilen

108-38-3 203-576-3

221

50

2

374 o-ksilen

95-47-6 202-422-2

221

50

2

K, BAT,
EU
K, BAT,
EU
K, BAT,
EU

17
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Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5
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Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

Stran

Op.

KTV

6

7

8

106-42-3 203-396-5

221

50

2

1300-73-8 215-091-4

25

5

377 kumen

98-82-8 202-704-5

100

20

378 lindan
(Ȗ-1,2,3,4,5,6heksaklorocikloheksan)
379 litijev hidrid

58-89-9 200-401-2

0,5 (I)

7580-67-8 231-484-3

0,025

121-75-5 204-497-7

15 (I)

7439-96-5 231-105-1
1317-35-7 215-266-5

0,5 (I)

150-76-5 205-769-8

5

137-05-3 205-275-2

9,2

2

67-56-1 200-659-6

260

200

74-93-1 200-822-1

1

0,5

1

79-20-9 201-185-2

610

200

4

Y

387 metilakrilat

96-33-3 202-500-6

18

5

1

K

388 metilamin

74-89-5 200-820-0

13

10

1

389 N-metilanilin

100-61-8 202-870-9

2,2

0,5

4

K

390 2-metilbutan-1-ol

137-32-6 205-289-9

360

391 3-metilbutan-1-ol

123-51-3 204-633-5

370

100

4

Y

392 2-metil-2-butanol
(terc-Pentanol)
393 3-metilbutan-2-ol

75-85-4 200-908-9

360

598-75-4 209-950-2

360

563-80-4 209-264-3

705

115-18-4 204-068-4

2

0,6

2

396 1-metilbutil acetat

626-38-0 210-946-8

270

50

2

EU

397 2-metilbutil acetat

624-41-9 210-843-8

270

50

1

Y

398 metilcikloheksan

108-87-2 203-624-3

2000

500

4

25639-42-3 247-152-6

235

50

4

375 p-ksilen
376 ksiliden (vse izomere)

380 malation (ISO)
(S-(1,2-bis(etoksikarbonil)etil)
O,O-dimetil ditiofosfat)
381 mangan in njegove anorganske
spojine vkljuþno s
trimanganovim tetraoksidom
382 mekinol
(4-metoksifenol)
383 mekrilat
(metil 2-cianoakrilat)
384 metanol
(metilalkohol)
385 metantiol
(metilmerkaptan)
386 metilacetat

394 3-metilbutan-2-on
(metilizopropilketon)
395 2-metilbut-3-en-2-ol

399 metilcikloheksanol (vse
izomere)

2,5
4

7281

9
K, BAT,
EU
K
K, EU
K, BAT

EU

4

Y

K, BAT,
EU

18

Stran

7282 /

Št.
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

400 2-metilcikloheksanon
401 metil-2-(((((4,6-dimetil-2pirimidinil)amino)karbonil)amino)sulfonil)benzoat
402 4,4c-metilendi-o-toluidin

583-60-8 209-513-6
74222-97-2 277-780-6

Op.

KTV

6

7

8

9

230

50

4

K

0,05

4

K, TDK

0,1

4

K, TDK

1

K, Y

5

838-88-0 212-658-8 2
95-80-7 202-453-1

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

403 4-metil-m-fenilendiamin
(2,4-toluendiamin)
404 metilformiat

107-31-3 203-481-7

120

50

405 5-metil-2-heksanon

110-12-3 203-737-8

95

20

406 5-metil-3-heptanon

541-85-5 208-793-7

53

10

2

EU

407 metilizocianat

624-83-9 210-866-3

0,024

0,01

1

K

2

0,3

4

K

96-34-4 202-501-1

4,5

1

1

K

50

1

Y

80-62-6 201-297-1

210

109-02-4 203-640-0

20

412 2-metilpentan

107-83-5 203-523-4

720

200

4

413 3-metilpentan

96-14-0 202-481-4

720

200

4

414 2-metil-2,4-pentandiol

107-41-5 203-489-0

49

10

1

415 4-metilpentan-2-ol
(metilamilalkohol)
416 4-metilpentan-2-on
(metilizobutilketon)
417 4-metil-3-penten-2-on
(mezitiloksid)
418 N-metil-2-pirolidon (pare)

108-11-2 203-551-7

110

25

4

108-10-1 203-550-1

83

20

2,5

141-79-7 205-502-5

100

25

872-50-4 212-828-1

80

19

4

K, Y

78-83-1 201-148-0

310

100

1

Y

75-65-0 200-889-7

62

20

4

97-86-9 202-613-0

300

479-45-8 207-531-9

1,5 (I)

K

16752-77-5 240-815-0

2,5 (I)

K

422 N-metil-2,4,6-N-tetranitroanilin
(tetril)
423 1-metiltioetilidenaminometilkarbamat

3

EU

408 metiljodid
(jodometan)
409 metilkloroacetat
(metilni ester kloroocetne
kisline)
410 metilmetakrilat
(metil 2-metilprop-2-enoat;
metil 2-metilpropenoat)
411 4-metilmorfolin

419 2-metilpropan-1-ol
(izobutanol)
420 2-metil-2-propanol
(terc-butilalkohol)
421 2-metilpropilmetakrilat

74-88-4 200-819-5

2

K

K
BAT, EU
K
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Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

424 metil živo srebro
425 2-metoksianilin
(o-anisidin)
426 3-metoksianilin
(m-anisidin)
427 4-metoksianilin
(p-anisidin)
428 2-metoksietanol
(metilglikol)
429 2-metoksietilacetat
(metilglikolacetat)
430 2-(2-metoksietoksi)etanol

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

22967-92-6
90-04-0 201-963-1

53 / 15. 6. 2007 /

7

0,01 (I)
2

3

0,5

0,1

Stran

7283

Op.

KTV
8

9

4

K, BAT

4

K, TDK

536-90-3 208-651-4

0,5

K

104-94-9 203-254-2

0,51

0,1

4

K

109-86-4 203-713-7

2

2

16

5

4

K

110-49-6 203-772-9

2

2

25

5

4

K

111-77-3 203-906-6

50,1

10

431 metoksifluran

76-38-0 200-956-0

14

432 metoksiklor (DMDT)

72-43-5 200-779-9

15 (I)

108-65-6 203-603-9

275

50

434 (2-metoksimetiletoksi)propanol
(mešanica izomer)
435 1-metoksi-2-propanol
(propilenglikolmonometil eter)
436 2-metoksipropanol

34590-94-8 252-104-2

308

50

107-98-2 203-539-1

375

100

1,5

1589-47-5 216-455-5

2

75

20

4

K

437 2-metoksipropilacetat

70657-70-4 274-724-2

2

110

20

4

K

438 6-metoksi-m-toluidin

120-71-8 204-419-1

4

K, TDK

433 2-metoksi-1-metiletilacetat

439 metribuzin (ISO)
(4-amino-6-terc-butil-3metiltio-1,2,4-triazin-5-on)
440 mevinfos (ISO)
(2-metoksikarbonil-1metilvinildimetilfosfat)
441 mezitilen
(1,3,5-trimetilbenzen)
442 moka – prah (v pekarnah)
443 molibdenove spojine, topne
(raþunano kot Mo)
444 monokrotofos (ISO)
(dimetil 1-metil-2(metilkarbamoil)vinilfosfat)
445 morfolin

4

0,5

21087-64-9 244-209-7

5

7786-34-7 232-095-1

0,093

0,01

108-67-8 203-604-4

100

20

68525-86-0 271-199-1

4 (I)
5 (I)

6923-22-4 230-042-7

3

K, EU

2

K, EU
K, EU
K, EU

K

EU

4

0,25 (I)

K

110-91-8 203-815-1

36

10

446 mravljiþna kislina

64-18-6 200-579-1

9

5

EU

447 naftalen

91-20-3 202-049-5

50

10

EU

0,087

0,01

448 1,5-naftalendiizocianat

3173-72-6 221-641-4

2

EU

1

20

Stran
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Št.
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

Op.

KTV

6

7

8

9

0,17

4

K

449 1-naftilamin

134-32-7 205-138-7

1 (I)

450 naled (ISO)
(1,2-dibromo-2,2dikloroetildimetilfosfat)
451 natrijev azid

300-76-5 206-098-3

3 (I)

4

K

26628-22-8 247-852-1

0,1

3

K, EU

452 natrijev dietilditiokarbamat

148-18-5 205-710-6

2 (I)

4

453 natrijev 2,2-dikloropropionat

127-20-8 204-828-5

5,9

62-74-8 200-548-2

0,05 (I)

4

K

2 (I)

1

Y

4

TDK,
EKA,
BAT

4

TDK

454 natrijev fluoroacetat
455 natrijev hidroksid

1310-73-2 215-185-5

456 nikelj [7440-02-0] kot
– kovina in nikljev karbonat
– nikljev oksid, nikljev sulfid in
sulfidne rude
457 nikljeve spojine (v obliki
vdihnjenih kapljic)
458 nikotin (ISO)
((S)-3-(1-metil-2pirolidinil)piridin)
459 niobij

7440-02-0 231-111-4

1

3
0,5 (I)
0,5 (I)
0,05 (I)

54-11-5 200-193-3

0,5

7440-03-1 231-113-5

5 (I)

460 niobijeve spojine – netopne

K, EU

5 (I)

461 niobijeve spojine – topne

0,5 (I)

462 2,2',2''-nitrilotrietanol

102-71-6 203-049-8

5 (I)

463 p-nitroanilin

100-01-6 202-810-1

6

1

464* nitrobenzen

98-95-3 202-716-0

1

0,2

3

3

K, Y
K, BAT,
EU

465 nitroetan

79-24-3 201-188-9

310

100

466 nitrometan

75-52-5 200-876-6

250

100

0,25

0,035

4

TDK

92

25

1

K

18

5

4

TDK

4

K, TDK

2

K

467 2-nitronaftalen

581-89-5 209-474-5

468 1-nitropropan

108-03-2 203-544-9

469 2-nitropropan

79-46-9 201-209-1

470 2-nitrotoluen

88-72-2 201-853-3

0,5

471 3-nitrotoluen

99-08-1 202-728-6

28

5

4

K

472 4-nitrotoluen

99-99-0 202-808-0

28

5

4

K

473 5-nitro-o-toluidin

99-55-8 202-765-8

0,5

4

K

2
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Stran

7285

Stran
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

7

8

481 ogljikov tetrabromid

558-13-4 209-189-6

1,4

482 oksalna kislina

144-62-7 205-634-3

1

483 2,2'-(oksibis(metilen))
bisoksiran
484 2,2'-oksidietanol

2238-07-5 218-802-6

0,54

0,1

1

111-46-6 203-872-2

44

10

4

485 oktakloronaftalen

2234-13-1 218-778-7

0,1 (I)

486 oktan (vse izomere)
487 oktan-3-on

2400
106-68-3 203-423-0

Op.

KTV

9

EU

Y
K

500

4

130

488 2-oktil-2H-izotiazol-3-on

26530-20-1 247-761-7

0,05 (I)

1

K, Y

489 osmijev tetraoksid

20816-12-0 244-058-7

0,0021

0,0002

1

K

490 ozon

10028-15-6 233-069-2

0,2

0,1

1

4685-14-7 225-141-7

0,1 (I)

1

K

1910-42-5 217-615-7

0,1 (I)

1

K

2074-50-2 218-196-3

0,1 (I)

K

56-38-2 200-271-7

0,1 (I)

K, BAT

298-00-0 206-050-1

0,2

491 parakvat (ISO)
(1,1c-dimetil-4,4c-bipiridin)
492 parakvatov diklorid
(1,1-dimetil-4,4'-bipiridinijev
diklorid)
493 parakvatov dimetilsulfat
(1,1-dimetil-4,4'-bipiridinijev
dimetilsulfat)
494 paration (ISO)
(O,O-dietil-O-(4-nitrofenil)
tiofosfat)
495 paration-metil (ISO)
(O,O-dimetil-O-(4-nitrofenil)
tiofosfat)
496 pentaboran

19624-22-7 243-194-4

0,013

0,005

1

497 pentakarbonil železo

13463-40-6 236-670-8

0,81

0,1

4

42

5

4

498 pentakloroetan
499 pentakloronaftalen

76-01-7 200-925-1

3

1321-64-8 215-320-8

0,5 (I)

109-66-0 203-692-4

3000

501 pentan-1-ol

71-41-0 200-752-1

360

502 pentan-2-ol

6032-29-7 227-907-6

360

503 pentan-3-ol

584-02-1 209-526-7

360

504 pentan-2-on

107-87-9 203-528-1

710

505 pentan-3-on
(dietilketon)

96-22-0 202-490-3

700

500 pentan

K

4
1000

200

K
EU

4
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5
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Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

Op.

KTV

6

7

8

9

506 pentilacetat

628-63-7 211-047-3

270

50

2

EU

507 3-pentilacetat

620-11-1

270

50

2

EU

508 perhidro-1,3,5-trinitro-1,3,5triazin
509 pindon (ISO)
(2-pilovaloilindan-1,3-dion)
510 piperazin

121-82-4 204-500-1

1,5

83-26-1 201-462-8

0,1 (I)

110-85-0 203-808-3

0,1

3

EU

8003-34-7 232-319-8

1

EU

512 piretrin I
(2,2-dimetil-3-[2-metilprop-1enil)ciklopropankarboksilna
kislina-O-(+)cis-4-(3-metil-2(penta-2,4-dienil)ciklopent-2en-1-on]ester)
513 piretrin II
(2,2-dimetil-3-(3-metoksi-2metil-3-oksoprop-1enil)ciklopropankarboksilna
kislina-O-(+)cis-[3-metil-1okso-2-(2,4-pentadien-1-il)2-ciklopenten-4-il] ester)
514 2-piridilamin

121-21-1 204-455-8

5

K

121-29-9 204-462-6

5

K

504-29-0 207-988-4

2

0,5

515 piridin

110-86-1 203-809-9

15

5

3811-73-2 223-296-5
15922-78-8 240-062-8
7440-06-4 231-116-1

1

511* piretrin

516 piridin-2-tiol-1-oksid, natrijeva
sol
517 platina – kovina

521 portlandski cement (prah)

525 propan-1,2-diildinitrat
526 propan-2-ol
(izopropilalkohol;
izopropanol)

4

K, Y
EU

0,002 (I)
1000 (I)

4

Y

1000 (I)

4

Y

5 (I*)

4

TDK, EU

500.000
vl/m3
1800

4
1000

6423-43-4 229-180-0

0,34

0,05

67-63-0 200-661-7

500

200

68475-76-3 270-659-9

522 prah trdih lesov
523 prah, ki vsebuje vlakna –
anorganski (razen azbesta)
524 propan

EU

1 (I)

518 platinine spojine (raþunano kot
Pt)
519 polietilenglikol (PEG) –
srednja molska masa 200–400)
520 polietilen glikol 600 (PEG 600)

7287

Stran

5 (I)
1

74-98-6 200-827-9

4
K
4

Y, BAT

24

Stran
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

Op.

KTV

6

7

8

420

100

1

6

2,5

4

K, TDK

627-13-4 210-985-0

110

25

2807-30-9 220-548-6

86

20

1

K, Y

120

20

1

K, Y

74-99-7 200-828-4

1700

1000

4

533 prop-2-in-1-ol
(propargilalkohol)
534 propionska kislina

107-19-7 203-471-2

4,7

2

79-09-4 201-176-3

31

10

535 propoksur (ISO)
(2izopropoksifenilmetilkarbamat)
536 rotenon

114-26-1 204-043-8

2 (I)

83-79-4 201-501-9

5 (I)

527 propilacetat
528 propilenoksid
(1,2-epoksipropan;
metiloksiran)
529 propilnitrat
530 2-(propiloksi)etanol
(n-propilglikol)
531 2-(propiloksi)etilacetat
532 propin

109-60-4 203-686-1
75-56-9 200-879-2 2

2

20706-25-6

9

K
2

EU

K

537 selen [7782-49-2] in njegove
spojine
538 silicijeva kislina

7782-49-2 231-957-4

0,1 (I)

7699-41-4 231-716-3

0,3 (A)

Y

539 silikagel

7631-86-9 231-545-4

4 (I)

Y

14807-96-6 238-877-9

2 (A)

Y

7440-22-4 231-131-3

0,01

EU

100-42-5 202-851-5

86

57-24-9 200-319-7

0,15 (I)

540 smukec – brez azbestnih vlaken
541 srebro [7440-22-4] (topne
spojine, raþunano kot Ag)
542 stiren
543 strihnin
544 sulfotep (ISO)
(O,O,O,Otetraetilditiopirofosfat)
545 sulfurildifluorid

3689-24-5 222-995-2

0,1

2699-79-8 220-281-5

21

546 svinec [7439-92-1] in njegove
spojine (raþunano kot Pb) razen
svinþevega arzenata,
svinþevega kromata in
alkilsvinþevih spojin
547 svinþev kromat

7439-92-1 231-100-4

548 svinþev tetraetil (raþunano kot
Pb)
549 svinþev tetrametil (raþunano
kot Pb)

7758-97-6 231-846-0

3

3

1

3

1

0,1 (I)

20

4

Y, BAT

4

K
K, EU

4

BAT, EU

4

78-00-2 201-075-4

0,05

4

K, BAT

75-74-1 200-897-0

0,05

4

K, BAT

25
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Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

550 2,4,5-T (ISO)
(2,4,5-triklorofenoksiocetna
kislina)
551 talijeve spojine – topne
552 telur [13494-80-9] in njegove
spojine
553 TEPP (ISO)
(tetraetilpirofosfat)
554 terfenil (vse izomere)
555 terpentinovo olje
556 1,1,2,2-tetrabromoetan
(acetilentetrabromid)
557 tetraetilsilikat
558 tetrahidrofuran
559 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7metanoinden
560 tetrakloro-1,2-difluoroetan
(R112)
561 1,1,1,2-tetrakloro-2,2difluoroetan (R 112 a)
562 1,1,2,2-tetrakloroetan
563 tetrakloroetilen (perkloroetilen)

93-76-5 202-273-3

13494-80-9 236-813-4

53 / 15. 6. 2007 /

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

8
4

0,1 (I)

4

0,1 (I)

4

0,06

26140-60-3 247-477-3

5 (I)

8006-64-2 232-350-7

Op.

KTV

10 (I)

107-49-3 203-495-3

9
K, Y

0,005

4

K

560

100

1

K

79-27-6 201-191-5

14

1

4

78-10-4 201-083-8

170

20

1

109-99-9 203-726-8

150

50

2

77-73-6 201-052-9

2,7

0,5

1

76-12-0 200-935-6

1700

200

4

76-11-9 200-934-0

8500

1000

4

79-34-5 201-197-8

7

1

345

50

127-18-4 204-825-9

564 2,3,4,6-tetraklorofenol

58-90-2 200-402-8

565 tetraklorometan
(tetrakloroogljik)
566 tetrakloronaftalen (vse
izomere)
567 N,N,N',N'-tetrametil-4,4cmetilendianilin
568 tetrametilortosilikat

56-23-5 200-262-8

3

3

64

4

10

4

2 (I)

101-61-1 202-959-2

0,1 (I)

681-84-5 211-656-4

1

0,16

1

0,5

4

2,8

570 tetranatrijev pirofosfat

7722-88-5 231-767-1

5 (I)

68-11-1 200-677-4
137-26-8 205-286-2

3

108-88-3 203-625-9

192

574 m-toluidin
(3-aminotoluen)

108-44-1 203-583-1

9

K, BAT
K

4

4

572 tiram
(bis(N,N-dimetiltiokarbamoil)
disulfid)
573 toluen

K, BAT
K

1335-88-2 215-642-9

3333-52-6

K, BAT,
EU

K

0,5 (I)

569 tetrametilsukcinonitril

571 tioglikolna kislina

7

7289

Stran

TDK

K

K

5 (I)

4

50

2

K, BAT,
EU
K

26

Stran
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

575 o-toluidin [95-53-4] in njegove
soli
576 p-toluidin
(4-aminotoluen)
577 tributilfosfat
578 tributilkositrov benzoat (kot
TBTO, velja za
bis(tributilkositrov) oksid)
579 tri-n-butilkositrove spojine (kot
TBTO, velja za
bis(tributilkositrov) oksid)
580 tributilkositrov fluorid (kot
TBTO, velja za
bis(tributilkositrov) oksid)
581 tributilkositrov klorid (kot
TBTO, velja za
bis(tributilkositrov) oksid)
582 tributilkositrov linoleat (kot
TBTO, velja za
bis(tributilkositrov) oksid)
583 tributilkositrov metakrilat (kot
TBTO, velja za
bis(tributilkositrov) oksid)
584 tributilkositrov naftenat (kot
TBTO, velja za
bis(tributilkositrov) oksid)
585 tridimit

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

95-53-4 202-429-0

2

0,5

106-49-0 203-403-1

3

1

126-73-8 204-800-2

2,5

4342-36-3 224-399-8

0,05

7

0,2

Op.

KTV
8

9

4

K, TDK

4

K
K, Y

0,0021

0,05

1

K, Y

1

K, Y

1983-10-4 217-847-9

0,05

0,0021

1

K, Y

1461-22-9 215-958-7

0,05

0,0021

1

K, Y

24124-25-2 246-024-7

0,05

0,0021

1

K, Y

2155-70-6 218-452-4

0,05

0,0021

1

K, Y

85409-17-2 287-083-9

0,05

0,0021

1

K, Y

15468-32-3 239-487-1

0,15 (A)
2

1,5

586 trietilamin

121-44-8 204-469-4

8,4

587 trifenilamin

603-34-9 210-035-5

5 (I)

588 trifenilfosfat

115-86-6 204-112-2

3 (I)

12079-65-1 235-142-4

0,1

K

12108-13-3 235-166-5

0,2

K

12002-48-1 234-413-4

38

5

4

15,1

2

2,5

K, EU

0,035

0,005

4

TDK

589 trikarbonil (etaciklopentadienil)
mangan
590 trikarbonil
(metilciklopentadienil) mangan
591 triklorobenzen (vse izomere
razen 1,2,4-triklorobenzena)
592 1,2,4-triklorobenzen
593 2,3,4-triklorobut-1-en

120-82-1 204-428-0
2431-50-7 219-397-9

3

K, EU

K

594 1,1,1-trikloroetan
(metilkloroform)
595 1,1,2-trikloroetan

71-55-6 200-756-3

555

100

2

BAT, EU

79-00-5 201-166-9

55

10

4

K

596 trikloroetilen
(trikloroeten)

79-01-6 201-167-4

270

50

4

Y, BAT

2

3

27
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Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

597 triklorofenol [25167-82-2] in
njegove soli (vse izomere razen
2,4,5- in 2,4,6-triklorofenola)
598 2,4,5-triklorofenol
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Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

8

4

25167-82-2 246-694-0

0,5 (I)

95-95-4 202-467-8

0,5 (I)

599 triklorofluorometan (R 11)

75-69-4 200-892-3

5700

1000

600 triklorometan
(kloroform)
601 triklorometansulfenilklorid

67-66-3 200-663-8

10

2

3

Op.

KTV

7

9

Y
K, EU

594-42-3 209-840-4

0,8

1321-65-9 215-321-3

5 (I)

603 trikloronitrometan (kloropikrin)

76-06-2 200-930-9

0,68

0,1

1

604 D,D,D-triklorotoluen

98-07-7 202-634-5

0,1

0,012

4

605 1,1,2-triklorotrifluoroetan
(R 113)
606 trikrezilfosfat
(ooo,oom,oop,omm,omp,opp)
607 1,2,3-trimetilbenzen

76-13-1 200-936-1

3900

500

4

78-30-8 201-103-5

0,1

526-73-8 208-394-8

100

20

EU

608 1,2,4-trimetilbenzen

95-63-6 202-436-9

100

20

EU

609 3,5,5-trimetil-2-cikloheksen-1on
(izoforon)
610 trimetilfosfit

78-59-1 201-126-0

11

2

602 trikloronaftalen

611 2,2,4-trimetilheksametilen-1,6diizocianat
612 2,4,4-trimetilheksametilen-1,6diizocianat
613 2,4,6-trinitrofenol
(pikrinska kislina)
614 2,4,6-trinitrotoluen (vse
izomere in tehniþne mešanice)
(TNT)
615 umetna mineralna vlakna
616 uranove spojine
617 valeraldehid
618 vanadij
619 vanadijev karbid
620 vanadijev pentoksid
621 varfarin
621 vinilacetat

2

3

121-45-9 204-471-5

2,6

16938-22-0 241-001-8

0,04

15646-96-5 239-714-4

0,04

88-89-1 201-865-9

0,1 (I)

118-96-7 204-289-6

0,1

110-62-3 203-784-4

175

7440-62-2 231-171-1

0,5 (I)

12070-10-9 235-122-5

0,5 (I)

1314-62-1 215-239-8
81-81-2 201-377-6
108-05-4 203-545-4

K

3

1

K, Y

EU
0,011

4

K
TDK

4

3

0,05 (A)

4

1

0,5 (I)

4

36

TDK

K

500.000
vl/m3
0,25 (I)

231-170-6

7291

Stran

10

1

28

Stran
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

622 vinilklorid
(kloroetilen)
623 1-vinil-2-pirolidon
624 viniltoluen (vse izomere)
625 vodikov azid
626 vodikov bromid
627 vodikov cianid
(cianovodikova kislina)
628 vodikov fluorid

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

7

8

1

7,77

3

TDK,
EKA, EU

88-12-0 201-800-4

3

0,5

0,1

4

25013-15-4 246-562-2

490

100

1

7782-79-8 231-965-8

0,18

0,1

1

10035-10-6 233-113-0

6,7

2

1

EU

74-90-8 200-821-6

11

10

4

K, BAT

7664-39-3 231-634-8

1,5

1,8

1,5

7647-01-0 231-595-7

8

5

2

7722-84-1 231-765-0

1,4

1

1

631 vodikov sulfid

7783-06-4 231-977-3

14

10

1

632 volfram

7440-33-7 231-143-9

5 (I)

633 volframove spojine – netopne

5 (I)

634 volframove spojine – topne

1 (I)

636 živosrebrove spojine –
anorganske
637 živosrebrove spojine –
organske
638 žveplova kislina in žveplov
trioksid (merjeno kot žveplova
kislina)

9

75-01-4 200-831-0

629 vodikov klorid, brezvodni
(klorovodik, brezvodni)
630 vodikov peroksid

635 živo srebro

Op.

KTV

7439-97-6 231-106-7

K

BAT, EU
EU

0,1

4

BAT

0,1 (I)

4

K, BAT

0,01 (I)

4

K, BAT

7664-93-9 231-639-5
7446-11-9 231-197-3

0,1 (I)

Y

639 žveplov dioksid

7446-09-5 231-195-2

1,3

0,5

640 žveplov heksafluorid

2551-62-4 219-854-2

6100

1000

Y
4

29
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Stran

7293

CAS SEZNAM
CAS št.

Ime snovi

50-00-0
50-29-3
50-32-8
50-78-2
54-11-5
55-38-9
55-63-0
56-23-5
56-35-9
56-38-2
57-24-9
57-74-9
58-89-9
58-90-2
60-29-7
60-57-1
61-82-5
62-53-3
62-73-7
62-74-8
62-75-9
63-25-2
64-17-5
64-18-6
64-19-7
64-67-5
67-56-1
67-63-0
67-64-1
67-66-3
67-68-5
67-72-1
68-11-1
68-12-2
71-36-3
71-41-0
71-43-2
71-55-6
72-20-8
72-43-5
74-87-3
74-88-4
74-89-5
74-90-8
74-93-1
74-97-5

formaldehid
DDT
benzo(a)piren
o-acetilsalicilna kislina
nikotin (ISO)
fention (ISO)
glicerintrinitrat
tetraklorometan
bis(tributilkositrov) oksid
paration (ISO)
strihnin
klordan (ISO)
lindan
2,3,4,6-tetraklorofenol
dietileter
dieldrin (ISO)
amitrol (ISO)
anilin
diklorvos (ISO)
natrijev fluoroacetat
dimetilnitrozamin
karbaril (ISO)
etanol
mravljiþna kislina
ocetna kislina
dietilsulfat
metanol
propan-2-ol
aceton
triklorometan
dimetilsulfoksid
heksakloroetan
tioglikolna kislina
N,N-dimetilformamid
butan-1-ol
pentan-1-ol
benzen
1,1,1-trikloroetan
endrin (ISO)
metoksiklor (DMDT)
klorometan
metiljodid
metilamin
vodikov cianid
metantiol
bromoklorometan

1

Stran

7294 /

Št.
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CAS št.

Ime snovi

74-98-6
74-99-7
75-00-3
75-01-4
75-04-7
75-05-8
75-07-0
75-08-1
75-09-2
75-12-7
75-15-0
75-21-8
75-28-5
75-31-0
75-34-3
75-35-4
75-43-4
75-44-5
75-45-6
75-47-8
75-52-5
75-56-9
75-61-6
75-63-8
75-64-9
75-65-0
75-68-3
75-69-4
75-71-8
75-72-9
75-74-1
75-83-2
75-84-3
75-85-4
75-99-0
76-01-7
76-06-2
76-11-9
76-12-0
76-13-1
76-14-2
76-22-2
76-38-0
76-44-8
77-73-6
77-78-1
78-00-2

propan
propin
kloroetan
vinilklorid
etilamin
acetonitril
acetaldehid
etantiol
diklorometan
formamid
ogljikov disulfid
etilen oksid
izobutan
2-aminopropan
1,1-dikloroetan
1,1-dikloroeten
diklorofluorometan (R 21)
karbonilklorid
klorodifluorometan (R 22)
jodoform
nitrometan
propilenoksid
dibromodifluorometan
bromotrifluorometan (R 13 B1)
tercbutilamin
2-metil-2-propanol
1-kloro-1,1-difluoroetan (R 142b)
triklorofluorometan (R 11)
diklorodifluorometan (R12)
ksorotrifluorometan (R 13)
Svinþev tetrametil
2,2-dimetilbutan
2,2-dietilpropanol
2-metil-2-butanol
2,2-dikloropropionska kislina
pentakloroetan
trikloronitrometan
1,1,1,2-tetrakloro-2,2-difluoroetan (R 112a)
tetrakloro-1,2-difluoroetan (R112)
1,1,2-triklorotrifluoroetan (R 113)
kriofluoran (R 114)
kafra
metoksifluran
heptaklor (ISO)
3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden
dimetilsulfat
svinþev tetraetil
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CAS št.

Ime snovi

78-10-4
78-30-8
78-34-2
78-59-1
78-78-4
78-81-9
78-83-1
78-92-2
78-93-3
78-95-5
79-00-5
79-01-6
79-04-9
79-06-1
79-09-4
79-11-8
79-20-9
79-24-3
79-27-6
79-29-8
79-34-5
79-46-9
80-05-7
80-62-6
81-16-3
81-81-2
83-26-1
83-79-4
84-61-7
84-66-2
85-00-7
85-44-9
85-68-7
86-50-0
86-88-4
88-12-0
88-72-2
88-89-1
89-72-5
90-04-0
90-13-1
91-08-7
91-20-3
91-58-7
91-94-1
91-95-2
92-52-4

tetraetilsilikat
trikrezilfosfat
dioksation (ISO)
3,5,5-trimetil-2-cikloheksen-1-on
izopentan
izobutilamin
2-metilpropan-1-ol
butan-2-ol
butanon
kloroaceton
1,1,2-trikloroetan
trikloroetilen
kloroacetil klorid
akrilamid
propionska kislina
kloroocetna kislina
metilacetat
nitroetan
1,1,2,2-tetrabromoetan
2,3-dimetilbutan
1,1,2,2-tetrakloroetan
2-nitropropan
4,4'-izopropilidendifenol
metil etakrilat
2-aminonaftalen-1-sulfonska kislina
varfarin
pindon (ISO)
rotenon
dicikloheksilftalat
dietilftalat
dikvatdibromid
anhidrid ftalne kisline
benzilbutilftalat
azinfos-metil (ISO)
antu ISO
1-vinil-2-pirolidon
2-nitrotoluen
2,4,6-trinitrofenol
2-sek-butilfenol
2-metoksianilin
1-kloronaftalen
2,6-diizocianatotoluen
naftalen
2-kloronaftalen
3,3c-diklorobenzidin
bifenil-3,3',4,4'-tetrailtetraamin
bifenil

Št.

53 / 15. 6. 2007 /

Stran

7295

3

Stran

7296 /

Št.

CAS št.
93-76-5
94-36-0
94-75-7
95-13-6
95-47-6
95-50-1
95-53-4
95-54-5
95-63-6
95-73-8
95-80-7
95-95-4
96-14-0
96-22-0
96-33-3
96-34-4
97-63-2
97-77-8
97-86-9
98-00-0
98-01-1
98-07-7
98-51-1
98-54-4
98-82-8
98-83-9
98-87-3
98-88-4
98-95-3
99-08-1
99-55-8
99-99-0
100-00-5
100-01-6
100-37-8
100-41-4
100-42-5
100-44-7
100-61-8
100-63-0
100-74-3
101-14-4
101-61-1
101-68-8
101-77-9
101-84-8
102-54-5
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Ime snovi
2,4,5-T (ISO)
dibenzoilperoksid
2,4-D (ISO)
inden
o-ksilen
1,2-diklorobenzen
o-toluidin
o-fenilendiamin
1,2,4-trimetilbenzen
2,4-diklorotoluen
4-metil-m-fenilendiamin
2,4,5-triklorofenol
3-metilpentan
pentan-3-on
metilakrilat
metilkloroacetat
etilmetakrilat
disulfiram
2-metilpropilmetakrilat
furfurilalkohol
2-furilmetanal
D,D,D-triklorotoluen
4-terc-butiltoluen
4-terc-butilfenol
kumen
2-fenilpropen
D,D-diklorotoluen
benzoilklorid
nitrobenzen
3-nitrotoluen
5-nitro-o-toluidin
4-nitrotoluen
1-kloro-4-nitrobenzen
p-nitroanilin
2-dietilaminoetanol
etilbenzen
stiren
D-klorotoluen
N-metilanilin
fenilhidrazin
4-etilmorfolin
2,2c-dikloro-4,4c-metilendianilin
N,N,N',N'-tetrametil-4,4c-metilendianilin
difenilmetan-4,4c-diizocianat
4,4c-diaminodifenilmetan
difenileter
ferocen

4
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CAS št.
102-71-6
102-81-8
103-11-7
103-71-9
104-94-9
105-39-5
105-46-4
105-60-2
106-35-4
106-42-3
106-46-7
106-47-8
106-49-0
106-50-3
106-51-4
106-68-3
106-89-8
106-93-4
106-97-8
106-99-0
107-02-8
107-05-1
107-06-2
107-07-3
107-11-9
107-13-1
107-15-3
107-18-6
107-19-7
107-20-0
107-21-1
107-31-3
107-41-5
107-49-3
107-66-4
107-83-5
107-87-9
107-98-2
108-03-2
108-05-4
108-10-1
108-11-2
108-18-9
108-20-3
108-21-4
108-23-6
108-24-7

Št.

53 / 15. 6. 2007 /

Stran

7297

Ime snovi
2,2',2''-nitrilotrietanol
2-dibutilaminoetanol
2-dtilheksilakrilat
fenilizocianat
4-metoksianilin
etilkloroacetat
sek-butilacetat
H-kaprolaktam
3-heptanon
p-ksilen
1,4-diklorobenzen
4-kloroanilin
p-toluidin
p-fenilendiamin
p-benzokinon
oktan-3-on
1-kloro-2,3-epoksipropan
1,2-dibromoetan
butan
1,3-butadien
akrilaldehid
3-kloropropen
1,2-dikloroetan
2-kloroetanol
alilamin
akrilonitril
1,2-diaminoetan
alilalkohol
prop-2-in-1-ol
kloroacetaldehid
etandiol
metilformiat
2-metil-2,4-pentandiol
TEPP (ISO)
dibutilhidrogenfosfat
2-metilpentan
pentan-2-on
1-metoksi-2-propanol
1-nitropropan
vinilacetat
4-metilpentan-2-on
4-metilpentan-2-ol
diizopropilamin
diizopropileter
izopropilacetat
izopropilkloroformiat
anhidrid ocetne kisline

5

Stran

7298 /

Št.

CAS št.
108-31-6
108-38-3
108-44-1
108-46-3
108-65-6
108-67-8
108-83-8
108-84-9
108-87-2
108-88-3
108-90-7
108-91-8
108-93-0
108-94-1
108-95-2
108-98-5
109-02-4
109-59-1
109-60-4
109-66-0
109-69-3
109-73-9
109-79-5
109-86-4
109-87-5
109-89-7
109-94-4
109-99-9
110-12-3
110-19-0
110-43-0
110-49-6
110-54-3
110-62-3
110-63-4
110-80-5
110-82-7
110-83-8
110-85-0
110-86-1
110-91-8
111-15-9
111-30-8
111-42-2
111-43-3
111-44-4
111-46-6
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Ime snovi
anhidrid maleinske kisline
m-ksilen
m-toluidin
1,3-dihidroksi benzen
2-metoksi-1-metiletilacetat
meziliten
2,6-dimetilheptan-4-on
1,3-dimetilbutilacetat
metilcikloheksan
toluen
klorobenzen
cikloheksilamin
cikloheksanol
cikloheksanon
fenol
benzentiol
4-metilmorfolin
2-izopropoksietanol
propilacetat
pentan
1-klorobutan
1-aminobutan
butan-1-tiol
2-metoksietanol
dimetoksimetan
dietilamin
etilformiat
tetrahidrofuran
5-metil-2-heksanon
izobutilacetat
2-heptanon
2-metoksietilacetat
n-heksan
valeraldehid
butan-1,4-diol
2-etoksietanol
cikloheksan
cikloheksen
piperazin
piridin
morfolin
2-etoksietilacetat
glutaral
dietanolamin
dipropileter
2,2c-diklorodietileter
2,2'-oksidietanol

6
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CAS št.
111-76-2
111-77-3
111-92-2
111-96-6
112-07-2
112-34-5
114-26-1
115-10-6
115-18-4
115-29-7
115-86-6
115-90-2
117-81-7
118-52-5
118-96-7
119-12-0
119-90-4
119-93-7
120-71-8
120-80-9
120-82-1
120-92-3
121-21-1
121-29-9
121-44-8
121-45-9
121-69-7
121-75-5
121-82-4
122-14-5
122-39-4
122-99-6
123-19-3
123-31-9
123-42-2
123-51-3
123-72-8
123-73-9
123-86-4
123-91-1
123-92-2
123-92-2
124-09-4
124-38-9
124-40-3
126-73-8
126-99-8

Št.

53 / 15. 6. 2007 /

Stran

7299

Ime snovi
2-butoksietanol
2-(2-metoksietoksi)etanol
di-n-butilamin
bis(2-metoksietil) eter
2-butoksietilacetat
2-(2-butoksietoksi)etanol
propoksur (ISO)
dimetileter
2-metilbut-3-en-2-ol
endosulfan (ISO)
trifenilfosfat
fensulfotion (ISO)
bis(2-etilheksil)ftalat
1,3-dikloro-5,5-dimetilhidantoin
2,4,6-trinitrotoluen
O,O-dietil-O-(1,6-dihidro-6-okso-1-fenilpiridazin-3-il)-tiofosfat
3,3c-dimetoksibenzidin
3,3c-dimetilbenzidin
6-metoksi-m-toluidin
1,2-dihiroksibenzen
1,2,4-triklorobenzen
ciklopentanon
piretrin I
piretrin II
trietilamin
trimetilfosfit
N,N-dimetilanilin
malation (ISO)
perhidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin
fenitrotion (ISO)
difenilamin
2-fenoksietanol
4-heptanon
1,4-dihidroksibenzen
4-hidroksi-4-metilpentan-2-on
3-metilbutan-1-ol
butiraldehid
(E)-2-butenal
n-butilacetat
1,4-dioksan
izopentilacetat
izopentilacetat
heksametilendiamin
ogljikov dioksid
dimetilamin
tributilfosfat
2-kloro-1,3-butadien

7

Stran

7300 /

Št.

53 / 15. 6. 2007

CAS št.
127-18-4

Ime snovi
tetrakloroetilen

127-19-5
127-20-8
128-37-0
131-17-9
133-06-2
134-32-7
137-05-3
137-26-8
137-32-6
140-88-5
141-32-2
141-43-5
141-66-2
141-78-6
141-79-7
142-82-5
144-62-7
148-01-6
148-18-5
149-26-8
150-76-5
151-56-4
151-67-7
156-62-7
298-00-0
298-02-2
298-04-4
299-84-3
299-86-5
300-76-5
302-01-2
309-00-2
330-54-1
333-41-5
406-90-6
420-04-2
460-19-5
463-51-4
463-82-1
479-45-8
492-80-8
504-29-0
506-77-4
523-31-9
526-73-8
532-27-4

N,N-dimetilacetamid
natrijev 2,2-dikloropropionat
2,6-di-terc-butil-p-krezol
dialilftalat
kaptan (ISO)
1-naftilamin
mekrilat
tiram
2-metilbutan-1-ol
etilakrilat
n-butilakrilat
2-aminoetanol
dikrotofos (ISO)
etilacetat
4-metil-3-penten-2-on
heptan
oksalna kislina
dinitolmid
natrijevdietilditiokarbamat
disul
mekinol
etilenimin
halotan
kalcijev cianamid
parationmetil (ISO)
forat (ISO)
disulfoton (ISO)
fenklorfos (ISO)
krufomat (ISO)
naled (ISO)
hidrazin
aldrin (ISO)
diuron (ISO)
diazinon (ISO)
fluroksen
cianamid
dinitriloksalna kislina
keten
dimetilpropan
N-metil-2,4,6-N-tetranitroanilin
4,4c-karbonimidoil bis (N, N-dimetilanilin)
2-piridilamin
cianogenklorid
dibenzilftalat
1,2,3-trimetilbenzen
2-kloroacetofenon

Uradni list Republike Slovenije
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CAS št.
534-52-1

Ime snovi
DNOC

536-90-3
540-59-0
540-88-5
541-41-3
541-73-1
541-85-5
542-75-6
542-92-7
552-30-7
556-52-5
558-13-4
563-12-2
563-80-4
581-89-5
583-60-8
584-02-1
584-84-9
590-86-3
591-78-6
592-34-7
593-70-4
594-42-3
594-72-9
598-56-1
598-75-4
598-78-7
600-25-9
603-34-9
606-20-2
610-39-9
620-11-1
624-41-9
624-83-9
625-16-1
626-17-5
626-38-0
627-13-4
628-63-7
628-96-6
630-08-0
638-21-1
681-84-5
684-16-2
764-41-0
768-52-5
811-97-2

3-metoksianilin
1,2-dikloroeten
terc-butilacetat
etilkloroformiat
1,3-diklorobenzen
5-metil-3-heptanon
1,3-dikloropropen
ciklopentadien
anhidrid trimelitne kisline
2,3-epoksi-1-propanol
ogljikov tetrabromid
etion (ISO)
3-metilbutan-2-on
2-nitronaftalen
2-metilcikloheksanon
pentan-3-ol
2,4-diizocianatotoluen
izovaleraldehid
2-heksanon
butilkloroformiat
klorofluorometan
triklorometansulfenilklorid
1,1-dikloro-1-nitroetan
etildimetilamin
3-metilbutan-2-ol
2-kloropropionska kislina
1-kloro-1-nitropropan
trifenilamin
2,6-dinitrotoluen
3,4-dinitrotoluen
3-pentilacetat
2-metilbutilacetat
metilizocianat
1,1-dimetilpropilacetat
benzen-1,3-dikarbonitril
1-metilbutilacetat
propilnitrat
pentilacetat
glikoldinitrat
ogljikov monoksid
fenilfosfin
tetrametilortosilikat
heksafluoroaceton
1,4-diklorobut-2-en
N-izopropilanilin
norfluran

Št.

53 / 15. 6. 2007 /

Stran

7301

9

Stran

7302 /

Št.

CAS št.
822-06-0
838-88-0
872-50-4
944-22-9
1300-73-8
1303-28-2
1305-62-0
1305-78-8
1309-64-4
1310-73-2
1314-13-2
1314-56-3
1314-61-0
1314-62-1
1314-80-3
1317-35-7
1319-77-3
1321-64-8
1321-65-9
1321-74-0
1327-53-3
1330-20-7
1331-28-8
1335-87-1
1335-88-2
1461-22-9
1477-55-0
1563-66-2
1589-47-5
1712-64-7
1910-42-5
1912-24-9
1983-10-4
2074-50-2
2104-64-5
2155-70-6
2179-59-1
2234-13-1
2238-07-5
2431-50-7
2528-36-1
2551-62-4
2698-41-1
2699-79-8
2807-30-9
2921-88-2
3173-72-6

53 / 15. 6. 2007
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Ime snovi
heksametilen-1,6-diizocianat
4,4c-metilendi-o-toluidin
N-metil-2-pirolidon
fonofos (ISO)
ksiliden
diarzenov pentaoksid
kalcijev dihidroksid
kalcijev oksid
diantimonov trioksid
natrijev hidroksid
cinkov oksid
fosforjev pentaoksid
ditantalov pentoksid
vanadijev pentoksid
difosforjev pentasulfid
trimanganov tetraoksid (glej mangan in njegove anorganske spojine)
krezol (o, m, p)
pentakloronaftalen
trikloronaftalen
divinilbenzen
diarzenov trioksid
ksilen
klorovinilbenzen (o, m, p)
heksakloronaftalen
tetrakloronaftalen
tributilkositrov klorid
m-fenilenbis(metilamin)
karbofuran (ISO)
2-metoksipropanol
izopropilnitrat
parakvatov diklorid
atrazin
tributilkositrov fluorid
parakvatov dimetilsulfat
O-etil-O-(4-nitrofenil)feniltiofosfonat
tributilkositrov metakrilat
alilpropildisulfid
oktakloronaftalen
2,2'-(oksibis(metilen)), bisoksiran
2,3,4-triklorobut-1-en
dibutilfenil fosfat
žveplov heksafluorid
((2-klorofenil)metilen)malononitril
sulfurildifluorid
2-(propiloksi)etanol
klorpirifos (ISO)
1,5-naftalendiizocianat

10
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CAS št.
3333-52-6

Ime snovi
tetrametilsukcinonitril

3689-24-5
3766-81-2
3811-73-2
4098-71-9
4170-30-3
4342-36-3
4685-14-7
5124-30-1
5714-22-7
6032-29-7
6423-43-4
6923-22-4
7439-92-1
7439-96-5
7439-97-6
7440-02-0
7440-03-1
7440-06-4
7440-22-4
7440-31-5
7440-33-7
7440-36-0
7440-39-3
7440-41-7
7440-43-9
7440-48-4
7440-50-8
7440-58-6
7440-62-2
7440-65-5
7440-67-7
7440-74-6
7440-84-4
7446-09-5
7446-11-9
7553-56-2
7580-67-8
7631-86-9
7637-07-2
7647-01-0
7664-38-2
7664-39-3
7664-41-7
7664-93-9
7697-37-2
7699-41-4

sulfotep (ISO)
2-butilfenilmetilkarbamat
piridin-2-tiol-1-oksid, natrijeva sol
3-izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksilizocianat
2-butenal
tributilkositrov benzoat
parakvat (ISO)
4,4'-diizocianatodicikloheksilmetan
dižveplov dekafluorid
pentan-2-ol
propan-1,2-diildinitrat
monokrotofos (ISO)
svinec
mangan
živo srebro
nikelj
niobij
platina
srebro
kositer
volfram
antimon
barij
berilij
kadmij
kobalt
baker
hafnij
vanadij
itrij
cirkonijev prah
indij
kobalt
žveplov dioksid
žveplov trioksid
jod
litijev hidrid
silikagel
borov trifluorid
vodikov klorid
fosforjeva kislina
vodikov fluorid
amonijak, brezvodni
žveplova kislina
dušikova kislina
silicijeva kislina

Št.

53 / 15. 6. 2007 /

Stran

7303

11

Stran

7304 /

Št.

CAS št.
7719-12-2
7722-84-1
7722-88-5
7723-14-0
7726-95-6
7758-97-6
7773-06-0
7778-18-9
7778-39-4
7782-41-4
7782-49-2
7782-50-5
7782-65-2
7782-79-8
7782-79-8
7783-06-4
7783-07-5
7784-42-1
7786-34-7
7790-91-2
7803-51-2
7803-52-3
8001-35-2
8003-34-7
8006-64-2
8022-00-2
8052-42-4
8065-48-3
10024-97-2
10025-67-9
10025-87-3
10026-13-8
10028-15-6
10035-10-6
10049-04-4
10102-43-9
10102-44-0
10294-33-4
11097-69-1
12002-48-1
12070-10-9
12079-65-1
12108-13-3
13360-57-1
13463-40-6
13494-80-9
13838-16-9

53 / 15. 6. 2007
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Ime snovi
fosforjev triklorid
vodikov peroksid
tetranatrijev pirofosfat
fosfor – rdeþi
brom
svinþev kromat
amonijev sulfamidat
kalcijev sulfat
arzenova kislina
fluor
selen
klor
germanijev tetrahidrid
vodikov azid
vodikov azid
vodikov sulfid
dihidrogenselenid
arzin
mevinfos (ISO)
klorotrifluorid
fosfin
antimonov hidrid
kamfeklor
piretrin
terpentinovo olje
demetonmetil
bitumen
demeton
didušikov oksid
dižveplov diklorid
fosforjev oksiklorid
fosforjev pentaklorid
ozon
vodikov bromid
klorov dioksid
dušikov monoksid
dušikov dioksid
borov tribromid
bifenil – kloriran (54 % klora)
triklorobenzen
vanadijev karbid
trikarbonil (etaciklopentadienil) mangan
trikarbonil(metilciklopentadienil) mangan
N,N-dimetilsulfamoilklorid
pentakarbonil železo
telur
enfluran

12
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Št.

53 / 15. 6. 2007 /

CAS št.
13952-84-6

Ime snovi
sek-butilamin

14464-46-1
14484-64-1
14807-96-6
14808-60-7
15468-32-3
15646-96-5
15922-78-8
16219-75-3
16752-77-5
16938-22-0
17702-41-9
19287-45-7
19624-22-7
20706-25-6
20816-12-0
21087-64-9
21351-79-1
22224-92-6
22967-92-6
24124-25-2
24468-13-1
25013-15-4
25167-82-2
25639-42-3
26140-60-3
26447-14-3
26530-20-1
26628-22-8
26675-46-7
26761-40-0
26952-21-6
26952-23-8
29797-40-8
34590-94-8
34590-94-8
35400-43-2
53469-21-9
55720-99-5
60676-86-0
61790-53-2
68475-76-3
68525-86-0
68855-54-9
70657-70-4
74222-97-2
85409-17-2

kristobalit
ferbam (ISO)
smukec
kremen
tridimit
2,4,4-trimetilheksametilen-1,6-diizocianat
piridin-2-tiol-1-oksid, natrijeva sol
5-etiliden-8,9,10-trinorborn-2-en
1-metiltioetilidenaminometilkarbamat
2,2,4-trimetilheksametilen-1,6-diizocianat
dekaboran
diboran
pentaboran
2-(propiloksi)etilacetat
osmijev tetraoksid
metribuzin (ISO)
cezijev hidroksid
fenamifos (ISO)
metilživo srebro
tributilkositrov linoleat
2-etilheksilkloroformiat
viniltoluen
triklorofenol
metilcikloheksanol
terfenil
krezilglicidileter
2-oktil-2H-izotiazol-3-on
natrijev azid
izofluran
diizodecilftalat
izooktan-1-ol
dikloropropen
diklorometilbenzen
(2-metoksimetiletoksi)propanol
(2-metoksimetiletoksi)propanol
O-etil-O-(4-metiltiofenil)-S-propilditiofosfat
bifenil – kloriran (42 % klora)
difeniloksid – kloriran
kremenþevo steklo
diatomejska zemlja
portlandski cement
moka
diatomejska zemlja
2-metoksipropil acetat
metil-2-(((((4,6-dimetil-2-pirimidinil)amino)karbonil)-amino)sulfonil)benzoat
tributilkositrov naftenat

Stran

7305

13

Stran

7306 /
2835.

Št.

53 / 15. 6. 2007

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za
posamezne vrste merilnih instrumentov ter o
vrstah in načinih njihove označitve z oznakami
skladnosti

Na podlagi petega odstavka 9. člena Zakona o meroslovju
(Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne
vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in
načinih njihove označitve z oznakami skladnosti
1. člen
Besedilo 1. člena Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah
in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Uradni list
RS, št. 72/01) se spremeni, tako da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik določa načine ugotavljanja skladnosti in
označitve z oznakami skladnosti za posamezne vrste merilnih
instrumentov (v nadaljnjem besedilu: merila), ki se dajejo v promet in prvo uporabo v Republiki Sloveniji in vsebino znaka EEC

glasi:

Uradni list Republike Slovenije
odobritve tipa meril v skladu z Direktivo Sveta 71/316/EGS z
dne 26. julija 1971 o približevanju zakonodaje držav članic,
ki se nanašajo na skupne določbe za merilne instrumente in
metode meroslovne kontrole (UL L št. 202 z dne 6. 9. 1971,
str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/13/ES
z dne 7. marca 2007 o spremembi Priloge II k Direktivi Sveta
71/316/EGS o približevanju zakonodaj držav članic, ki se nanašajo na skupne določbe za merilne instrumente in metode meroslovne kontrole (UL L št. 73 z wdne 13. 3. 2007, str. 10).«.
2. člen
V 57. členu se v drugem odstavku spremeni prva alinea
tako, da se glasi:
»– v zgornjem delu razločno veliki tiskani črki države
članice Evropske skupnosti, ki je izdala certifikat o EEC-odobritvi tipa merila (B za Belgijo, BG za Bolgarijo, CZ za Češko
republiko, CY za Ciper, D za Zvezno republiko Nemčijo, EST
za Estonijo, F za Francijo, H za Madžarsko, I za Italijo, L za
Luksemburg, LV za Latvijo, LT za Litvo, M za Malto, NL za
Nizozemsko, PL za Poljsko, RO za Romunijo, SI za Slovenijo,
SK za Slovaško) in zadnji dve številki letnice odobritve,«.
3. člen
V drugem odstavku 65. člena se v točki a) spremeni prva
alinea tako, da se glasi:
»– v zgornjem delu razločni veliki tiskani črki države članice Evropske skupnosti, ki je izdala certifikat o EEC-odobritvi
tipa merila,«.

4. člen
V Prilogi 3 se besedilo točke a) spremeni tako, da se
»a) prvi žig
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5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-7/2007
Ljubljana, dne 28. maja 2007
EVA 2007-3211-0024
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo

2836.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o varnosti hitro zamrznjenih živil

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja
minister za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o varnosti hitro zamrznjenih
živil
1. člen
V pravilniku o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list
RS, št. 63/02, 117/02 in 46/06) se v 1. členu v oklepaju črta
besedilo ''z vsemi spremembami'', za zaklepajem pa doda
vejica in naslednje besedilo: ''zadnjič spremenjeno z Direktivo
Sveta 2006/107/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi
direktive 89/108/EGS glede hitro zamrznjenih živil za prehrano
ljudi in Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta
glede označevanja, predstavljanja in oglaševanja živil zaradi
pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006,
str. 411),«.
2. člen
V Prilogi se za besedilom »v slovaščini: ‘hlbokozmrazené’« doda naslednje besedilo:«
»v bolgarščini: бързо замразена,
v romunščini: congelare rapidă.“.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-20/07
Ljubljana, dne 29. maja 2007
EVA 2007-2711-0057
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

2837.

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in
označevanju biocidnih proizvodov ter o
varnostnih listih za biocidne proizvode

Na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) minister za zdravje, v
soglasju z ministrom za okolje in prostor, izdaja naslednji

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o razvrščanju, pakiranju in označevanju
biocidnih proizvodov ter o varnostnih listih
za biocidne proizvode
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih
pripravkov v promet (UL L št. 123 z dne 24. 4. 1998, str. 1),
zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/20/ES z dne
3. aprila 2007 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega
parlamenta in Sveta za vključitev diklofluanida kot aktivne
snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 94 z dne 4. 4. 2007, str. 23)
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/8/ES), ureja razvrščanje,
pakiranje in označevanje biocidnih proizvodov ter vsebino in
posredovanje varnostnega lista.
2. člen
Za razvrščanje, pakiranje oziroma označevanje biocidnih
proizvodov se uporabljajo določbe predpisov o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in nevarnih pripravkov, ki
se nanašajo na razvrščanje, pakiranje oziroma označevanje.
3. člen
(1) Biocidni proizvodi, ki se utegnejo pomotoma zamenjati
za hrano, pijačo ali krmo, morajo biti pakirani tako, da se zmanjša verjetnost, da bi prišlo do zamenjave.
(2) Biocidni proizvodi, ki so namenjeni splošni uporabi in
se utegnejo pomotoma zamenjati za hrano, pijačo ali krmo, morajo vsebovati sestavine, ki odvračajo od njihovega uživanja.
4. člen
Etiketa ne sme biti zavajajoča ali vzbujati napačnega vtisa
o proizvodu, v nobenem primeru pa ne sme vsebovati navedb,
kot so »biocidni proizvod z majhnim tveganjem«, »nestrupen«,
»neškodljiv« ali podobno.
5. člen
(1) Poleg zahtev predpisov iz drugega člena tega pravilnika, je treba na etiketi jasno, neizbrisno in čitljivo navesti:
1. vsako aktivno snov posebej in njeno vsebnost v merskih enotah;
2. številko dovoljenja za promet, ki jo je biocidnemu proizvodu dodelil Urad Republike Slovenije za kemikalije;
3. obliko pripravka (npr. tekoči koncentrat, zrnca, prašek,
trdna snov itd.);
4. vrsto uporabe biocidnega proizvoda v skladu s Prilogo
V Direktive 98/8/ES, kakor ta izhaja iz dovoljenja za promet
biocidnega proizvoda;
5. navodila za uporabo in odmerek, izražen v merskih
enotah, kot sta določena v dovoljenju za promet biocidnega
proizvoda, in sicer za vsako posamezno vrsto uporabe;
6. podatke o morebitnih neposrednih in posrednih neželenih stranskih učinkih ter navodila za prvo pomoč;
7. če so navodila za uporabo priložena, se na etiketi navede stavek »Pred uporabo preberite priložena navodila«;
8. navodila za varno odstranjevanje biocidnega proizvoda
in njegove embalaže, vključno s prepovedjo ponovne uporabe
embalaže, kadar je to primerno;
9. serijsko številko ali oznako formulacije in rok uporabnosti v običajnih pogojih shranjevanja;
10. čas, potreben, da biocidni proizvod doseže učinek,
časovni presledek, ki ga je treba upoštevati med posameznimi
uporabami biocidnega proizvoda ali med uporabo biocidnega
proizvoda in nadaljnjo uporabo tretiranega proizvoda ali karenco za dostop človeka ali živali na območje, kjer se je uporabljal
biocidni proizvod, vključno s podatki o sredstvih za dekontaminacijo, ukrepih in trajanju potrebnega prezračevanja tretiranih
površin; navodila za čiščenje opreme; navodila o previdnostnih
ukrepih med uporabo, shranjevanjem in prevozom (npr. osebna

Uradni list Republike Slovenije
zaščitna oblačila in oprema, ukrepi za zaščito pred požarom,
prekrivanje pohištva, odstranitev hrane in krme ter navodila za
preprečevanje izpostavljenosti živali biocidnemu proizvodu).
(2) Kjer je primerno, je na etiketi treba navesti še naslednje podatke:
1. vrste uporabnikov, ki smejo uporabljati ta biocidni proizvod,
2. podatke o katerikoli posebni nevarnosti za okolje, zlasti
o zaščiti neciljnih organizmov in preprečevanju onesnaženja
vode;
3. za mikrobiološke biocidne proizvode zahteve glede
označevanja v skladu s predpisi o zaščiti delavcev pred tveganji v zvezi z njihovo izpostavljenostjo biološkim sredstvom na
delovnem mestu.
(3) Kadar na etiketi ni dovolj prostora, se na njej ne glede
na določbe prvega in drugega odstavka tega člena navedejo
vsaj podatki iz 1., 2., 4. in 7. točke prvega odstavka tega člena
in, kadar je potrebno, tudi podatki iz 1. točke prejšnjega odstavka. Ostali podatki se navedejo bodisi drugje na embalaži bodisi
na priloženem navodilu, ki je sestavni del embalaže. Ti podatki
se štejejo za podatke na etiketi za namene tega pravilnika.
(4) Kadar se daje biocidni proizvod v promet v Republiki
Sloveniji, morajo biti podatki iz tega člena v slovenskem jeziku.
6. člen
(1) Varnostni list mora biti izdelan v skladu s predpisom, ki
ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi.
(2) Imetnik dovoljenja, ki daje biocidni proizvod v promet,
ki ima eno od nevarnih lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo
razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in nevarnih pripravkov, mora za ta biocidni proizvod izdelati varnostni
list v slovenskem jeziku.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-6/2007-UK
Ljubljana, dne 5. junija 2007
EVA 2006-2711-0225
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
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pripravkov v promet (UL L št. 123 z dne 24. 4. 1998, str. 1),
zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/20/ES z dne
3. aprila 2007 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega
parlamenta in Sveta za vključitev diklofluanida kot aktivne snovi
v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 94 z dne 4. 4. 2007, str. 23) (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/8/ES), določa vsebino zahtevane dokumentacije za ocenjevanje aktivnih snovi za njihovo
vključitev na enega od seznamov snovi I, IA ali IB.
2. člen
Vsebina dokumentacije o preskusih aktivne snovi je določena v Prilogah IIA oziroma IVA in IIIA Direktive 98/8/ES.
3. člen
Glede vsebine dokumentacije o preskusih biocidnega proizvoda z aktivno snovjo, ki je v postopku vključitve na enega od
seznamov snovi I, IA ali IB, se uporabljajo določbe predpisa o
rednih dovoljenjih za biocidne proizvode, ki urejajo vsebino dokumentacije za pridobitev dovoljenja po popolnem postopku.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-8/2007-UK
Ljubljana, dne 5. junija 2007
EVA 2006-2711-0221
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam!
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Soglašam!
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

2838.

Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za
ocenjevanje aktivnih snovi biocidnih
proizvodov

Na podlagi sedmega odstavka 10. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) minister za zdravje,
v soglasju z ministrom za okolje in prostor ter ministrom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izdaja naslednji

PRAVILNIK
o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje
aktivnih snovi biocidnih proizvodov
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih

2839.

Pravilnik o postopku, rokih in načinu
obveščanja Evropske komisije, držav članic
Evropske unije in predlagatelja v postopku za
vključitev aktivne snovi na seznam snovi I, IA
ali IB

Na podlagi trinajstega odstavka 10. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) minister za zdravje,
v soglasju z ministrom za okolje in prostor ter ministrom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izdaja naslednji

PRAVILNIK
o postopku, rokih in načinu obveščanja
Evropske komisije, držav članic Evropske unije
in predlagatelja v postopku za vključitev aktivne
snovi na seznam snovi I, IA ali IB
1. člen
Ta pravilnik ureja vprašanja postopka, rokov in načina
obveščanja Evropske komisije, držav članic Evropske unije in
predlagatelja v postopku za vključitev aktivne snovi na enega od seznamov snovi I, IA ali IB, ki niso urejena z Uredbo
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Komisije (ES) št. 2032/2003 z dne 4. novembra 2003 o drugi
fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive
98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dajanjem
biocidnih proizvodov v promet in o spremembi Uredbe (ES)
št. 1896/2000 (UL L št. 307 z dne 24. 11. 2003, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2032/2003/ES).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen,
kot izrazi, uporabljeni v Zakonu o biocidnih proizvodih (Uradni
list RS, št. 61/06).

Uradni list Republike Slovenije
nju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo,
112/06 – odl. US in 114/06 – ZUTPG) in Pravilnika o izračunu
povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 114/06 – ZUE), za mesec maj
2007 znaša 1,53% na letni ravni oziroma 0,13% na mesečni
ravni.
Št. 4021-2/2007/11
Ljubljana, dne 6. junija 2007
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

3. člen
Pristojni organ, potem ko skladno s tretjim odstavkom
9. člena Uredbe 2032/2003/ES predlagatelju potrdi sprejem
popolne dokumentacije, o tem obvesti tudi Evropsko komisijo
in druge države članice Evropske unije. V obvestilu navede,
kdaj je bilo obvestilo poslano predlagatelju.
4. člen
Preden pristojni organ Evropski komisiji posreduje poročilo iz petega odstavka 10. člena Uredbe 2032/2003/ES, pristojni
organ pošlje osnutek tega poročila predlagatelju, ki nanj lahko
odgovori v roku, ki mu ga določi pristojni organ.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-9/2007-UK
Ljubljana, dne 5. junija 2007
EVA 2006-2711-0229
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

SODNI SVET
2841.

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04 in 72/05) in četrtega
odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, 71/04, 17/06 in 127/06)
je Sodni svet Republike Slovenije na 56. seji dne 31. 5. 2007
sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje
sodnice
Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Ljubljani se z dnem 31. 5. 2007 imenuje:
– dr. Vesna Bergant Rakočević.
Predsednik
Marjan Pogačnik l.r.

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

2840.

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec maj 2007

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06
– uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US in 114/06
– ZUTPG) objavlja minister za finance

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec maj 2007
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto višje sodnice

2842.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto višje sodnice

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04 in 72/05) in četrtega
odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, 71/04, 17/06 in 127/06)
je Sodni svet Republike Slovenije na 56. seji dne 31. 5. 2007
sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje
sodnice
Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Ljubljani se z dnem 31. 5. 2007 imenuje:
– Martina Erzin.
Predsednik
Marjan Pogačnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2843.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto višje sodnice
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Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev
kandidatur na prosta mesta

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04 in 72/05) in četrtega
odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, 71/04, 17/06 in 127/06)
je Sodni svet Republike Slovenije na 56. seji dne 31. 5. 2007
sprejel

Na podlagi četrtega odstavka 62. člena Zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04 in 72/05)
je Sodni svet Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana na
56. seji dne 31. 5. 2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje
sodnice

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom za vložitev kandidatur na prosto mesto:
– predsednika Višjega sodišča v Ljubljani
– predsednika in podpredsednika Višjega sodišča
v Celju
– predsednika in podpredsednika Višjega sodišča
v Mariboru
– predsednika in podpredsednika Okrožnega sodišča
v Kopru
– predsednika in podpredsednika Okrožnega sodišča
v Novem mestu
– predsednika in podpredsednika Okrožnega sodišča
v Celju
– predsednika Okrožnega sodišča v Krškem
– predsednika Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti in opisom organizacijskih izkušenj po
izvolitvi v sodniško funkcijo ter program dela sodišča.
Prijavo naj kandidati v 30-ih dneh od objave poziva v Urad
nem listu Republike Slovenije pošljejo na naslov: Republika
Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639.

Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Ljubljani se z dnem 31. 5. 2007 imenuje:
– Barbka Močivnik Škedelj.
Predsednik
Marjan Pogačnik l.r.

2844.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto okrožne sodnice

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04 in 72/05) in četrtega
odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, 71/04, 17/06 in 127/06)
je Sodni svet Republike Slovenije na 56. seji dne 31. 5. 2007
sprejel

SKLEP

Predsednik
Marjan Pogačnik l.r.

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice
Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani se z dnem 31. 5. 2007 imenuje:
– Lara Bartenjev.
Predsednik
Marjan Pogačnik l.r.

2845.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto okrožne sodnice

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04 in 72/05) in četrtega
odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, 71/04, 17/06 in 127/06)
je Sodni svet Republike Slovenije na 56. seji dne 31. 5. 2007
sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice
Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani se z dnem 31. 5. 2007 imenuje:
– Mojca Lobnik.
Predsednik
Marjan Pogačnik l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
2847.

Sklep o imenovanju državnih tožilcev na
položaj svetnikov

Na podlagi petega odstavka 23. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 50/06) je Državnotožilski svet
sprejel

SKLEP
o imenovanju državnih tožilcev na položaj
svetnikov
– Nada ČRNUGELJ DOLTAR, okrožna državna tožilka na
Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu, se imenuje na
položaj okrožne državne tožilke svetnice.
– Saška ŽONTAR, okrožna državna tožilka na Okrožnem
državnem tožilstvu v Mariboru se imenuje na položaj okrožne
državne tožilke svetnice.
– Matija BENULIČ, okrožni državni tožilec na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani, se imenuje na položaj okrožnega
državnega tožilca svetnika.
Št. Dts 69/2007
Ljubljana, dne 1. junija 2007
Barbara Brezigar l.r.
generalna državna tožilka RS
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OBČINE
AJDOVŠČINA
2848.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Otlica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 ZPDZC), 41. in
42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo), 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 129/06) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je
občinski svet na seji dne 31. 5. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Otlica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Otlica (Uradno glasilo št. 1/97, 4/97 – popravek,
1/98 in 3/99) se v 1. členu za besedno zvezo (v nadaljevanju
zavod) namesto vejice postavi piko in črta naslednje besedilo:
»ki v svoji sestavi nima podružničnih šol in enot.«.
2. člen
Za tretjim odstavkom 2. člena se doda nov četrti odstavek,
ki se glasi:
»V sestavi zavoda je enota vrtca, ki deluje na sedežu
zavoda, in izvaja krajše programe za predšolske otroke.«.
Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
3. člen
Spremeni se četrti odstavek 8. člena tako, da se glasi:
»Starši imajo pravico vpisati otroka v šolo v svojem šolskem okolišu. Otroka oziroma učenca iz drugega šolskega
okoliša lahko zavod vpiše v šolo, če:
– s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna
pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu,
– to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov,
– se v šoli v šolskem okolišu, kjer otrok ali učenec prebiva,
ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za
posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.
Zavod si mora pred vpisom otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša pridobiti mnenje šole v šolskem okolišu,
v katerem otrok ali učenec prebiva.«.
4. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
H/55.510 Dejavnost menz,
I/60.230 Drug kopenski potniški promet,
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov kongresov,
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
O/92.623 Druge športne dejavnosti,

G/ 52.630 Trgovina na drobno zunaj prodajaln,
DE 22.1 Založništvo.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.«.
5. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev zavoda in trije
predstavniki staršev.«.
6. člen
Za 23. členom se dodajo novi 23.a, 23.b, 23.c, 23.č in
23.d člen, ki se glasijo:
»23.a člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja
ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali
svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima
ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem
letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega
izpita v določenem roku, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
23.b člen
Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa. V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat, rok prijave, rok v katerem bodo kandidati obveščeni
o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od objave.
Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši
od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja
zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja, o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti
mnenje učiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in mnenje sveta staršev. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Ustanovitelj
in svet staršev mnenje obrazložita. Če organi ne dajo svojega
mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko
svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Po izbiri kandidata za ravnatelja izmed prijavljenih kandidatov, svet zavoda posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh
od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o
imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom, po
prejemu mnenja ministra, oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka. O odločitvi sveta zavoda obvesti vse prijavljene
kandidate.
23.c člen
Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko ravnatelju preneha
pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
– če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih ali
neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v
nasprotju z njimi,
– če ravnatelj s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
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23.č člen
Ravnatelja razreši svet zavoda. V primeru razrešitve po
tretji in četrti alineji 23.c člena tega odloka, mora svet zavoda
pred sprejemom sklepa o razrešitvi, ravnatelja seznaniti z razlogi razrešitve in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda seznani ustanovitelja, učiteljski zbor in svet
staršev s predlogom za razrešitev ravnatelja.
Obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja, razen v primeru, če razrešitev zahteva ravnatelj sam, pošlje svet zavoda
ministru v mnenje. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi
ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra, oziroma po preteku roka iz
prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o razrešitvi s sklepom,
in ga vroči ravnatelju.
23.d člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan,
imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda, oziroma izmed prijavljenih kandidatov,
vendar največ za eno leto.
Če svet zavoda v 60 dneh po prenehanju mandata
ravnatelju ne imenuje ravnatelja ali vršilca dolžnosti, imenuje
vršilca dolžnosti v naslednjih 8 dneh minister. Svet zavoda
mora v tem primeru takoj začeti postopek za imenovanje
ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov je lahko ista oseba imenovana največ dvakrat za vršilca dolžnosti ravnatelja.«.
7. člen
Naslov poglavja » IX. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
DELAVCEV« se črta.
Črtajo se členi znotraj tega poglavja od 37 do vključno
40.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Svet zavoda se v skladu s tem odlokom konstituira najpozneje do 30. oktobra 2007.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 026/01-22/96
Ajdovščina, dne 4. junija 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

2849.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Col

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 ZPDZC), 41. in
42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo), 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 129/06) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je
občinski svet na seji dne 31. 5. 2007 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Col
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Col (Uradno glasilo št. 4/97, 1/98 in 3/99) se v
tretjem odstavku 8. člena črta zadnji stavek in doda naslednje
besedilo:
»Otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša
lahko zavod vpiše v šolo, če:
– s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna
pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu,
– to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov,
– se v šoli v šolskem okolišu, kjer otrok ali učenec prebiva,
ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za
posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.
Zavod si mora pred vpisom otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša pridobiti mnenje šole v šolskem okolišu,
v katerem otrok ali učenec prebiva.«.
2. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
»Zavod izvaja dejavnosti:
M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
H/55.510 Dejavnost menz,
I/60.230 Drug kopenski potniški promet,
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov kongresov,
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
O/92.623 Druge športne dejavnosti,
G/ 52.630 Trgovina na drobno zunaj prodajaln,
DE 22.1 Založništvo.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.«.
3. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev zavoda in trije
predstavniki staršev.«.
Tretji odstavek 14. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno, na tajnih volitvah po postopku, ki ga določata zakon in ta
odlok. V svet zavoda se izvolijo: dva predstavnika delavcev
matične šole in en predstavnik delavcev podružnice.«.
4. člen
Za 23. členom se dodajo novi 23.a, 23.b, 23.c, 23.č in
23.d člen, ki se glasijo:
»23.a člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja
ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali
svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima
ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem
letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega
izpita v določenem roku, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
23.b člen
Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa. V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati
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kandidat, rok prijave, rok v katerem bodo kandidati obveščeni
o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od objave.
Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši
od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja
zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja, o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti
mnenje učiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in mnenje sveta staršev. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Ustanovitelj
in svet staršev mnenje obrazložita. Če organi ne dajo svojega
mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko
svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Po izbiri kandidata za ravnatelja izmed prijavljenih kandidatov, svet zavoda posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh
od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o
imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom, po
prejemu mnenja ministra, oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka. O odločitvi sveta zavoda obvesti vse prijavljene
kandidate.
23.c člen
Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko ravnatelju preneha
pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
– če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih ali
neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v
nasprotju z njimi,
– če ravnatelj s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
23.č člen
Ravnatelja razreši svet zavoda. V primeru razrešitve po
tretji in četrti alineji 23.c člena tega odloka, mora svet zavoda
pred sprejemom sklepa o razrešitvi, ravnatelja seznaniti z razlogi razrešitve in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda seznani ustanovitelja, učiteljski zbor in svet
staršev s predlogom za razrešitev ravnatelja.
Obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja, razen v primeru, če razrešitev zahteva ravnatelj sam, pošlje svet zavoda
ministru v mnenje. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi
ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra, oziroma po preteku roka iz
prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o razrešitvi s sklepom,
in ga vroči ravnatelju.
23. d člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan,
imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda, oziroma izmed prijavljenih kandidatov,
vendar največ za eno leto.
Če svet zavoda v 60 dneh po prenehanju mandata
ravnatelju ne imenuje ravnatelja ali vršilca dolžnosti, imenuje
vršilca dolžnosti v naslednjih 8 dneh minister. Svet zavoda
mora v tem primeru takoj začeti postopek za imenovanje
ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov je lahko ista oseba imenovana največ dvakrat za vršilca dolžnosti ravnatelja.«.
5. člen
Naslov poglavja » IX. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
DELAVCEV« se črta.
Črtajo se členi znotraj tega poglavja od 37 do vključno 40.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Svet zavoda se v skladu s tem odlokom konstituira najpozneje do 30. oktobra 2007.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 026/01-21/96
Ajdovščina, dne 4. junija 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BISTRICA OB SOTLI
2850.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve »Pomoč na domu«

Na podlagi 37. in 38. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07) in 16. člena Statuta Občine Bistrica
ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03 in 73/06) je Občinski
svet Občine Bistrica ob Sotli na 6. redni seji dne 31. 5. 2007
sprejel naslednji

SKLEP
I.
Občina Bistrica ob Sotli daje soglasje k ceni socialno
varstvene storitve »Pomoč na domu«.
Cena storitve »Pomoč na domu« znaša v letu 2007 13,16
EUR (3.153,66 SIT) na efektivno uro.
Občina Bistrica ob Sotli subvencionira iz proračunskih
sredstev uporabnikom storitve »Pomoč na domu« 8,99 EUR
(2.154,36 SIT) na efektivno uro.
Po odbiti subvenciji znaša cena socialno varstvene storitve »Pomoč na domu« za uporabnike 4,17 EUR (999,30 SIT)
na efektivno uro.
II.
Cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 122-0003/2007
Bistrica ob Sotli, dne 31. maja 2007
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

BOROVNICA
2851.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Borovnica za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
16. člena Statuta Občine Borovnica je Občinski svet Občine
Borovnica na 6. redni seji dne 7. 6. 2007 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
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ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Borovnica za leto 2006

(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 18. člena Statuta
Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00, in Naš časopis, december 2001) je Občinski svet Občine Borovnica na
6. redni seji dne 7. 6. 2007 sprejel

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Borovnica za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa
financiranja.

SKLEP
o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih
za čas otrokove odsotnosti

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po
zaključnem računu za leto 2006 so naslednji (v 000 SIT):
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

Skupni prihodki

580.297

II.

Skupni odhodki

842.621

III.

Presežek odhodkov nad prihodki (II.-I.)

B)

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev

1.733

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev

770

VI.

Razlika med prejetimi in danimi posojili
(IV-.V.)

963

C)

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

VII.

Zadolževanje

–262.324

/

VIII. Odplačilo dolga

/

IX.

Zmanjšanje sredstev na računih
(I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.)

X.

Neto zadolževanje (VII.-VIII.)

XI.

Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)

XII.

Stanje sredstev na računih dne
31.12.2006

1. člen
Starši otrok, za katere je Občina Borovnica po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programov predšolske vzgoje,
lahko:
– uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 15. junija do 15. septembra. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni.
Starši plačajo rezervacijo v višini 40% mesečnega prispevka
staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo,
– uveljavijo začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov na podlagi predložitve zdravniškega potrdila za otroka.
Kot začasni izpis otroka zaradi bolezni se upošteva odsotnost
otroka nad 15 delovnih dni. V času odsotnosti otroka starši
plačajo 50% mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je otrok vključen.
2. člen
Razliko med ekonomsko ceno programa brez stroškov
hrane in plačilom staršev za odsotnosti iz prejšnjega člena krije
Občina Borovnica.
3. člen
Sklep začne veljati in se uporablja takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0001/2007-6
Borovnica, dne 7. junija 2007

–261.361

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

/
262.324
–2.829

2853.
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki po zaključnem računu
proračuna za leto 2006 se pokrije s presežki prihodkov nad
odhodki preteklih let.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2007-8
Borovnica, dne 7. junija 2007
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

2852.

Sklep o znižanju plačila staršev za programe v
vrtcih za čas otrokove odsotnosti

Na podlagi 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Sklep o spremembi subvencije k ceni storitve
pomoč na domu

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu
(ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07) in 37. in 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) 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 6. redni seji dne 7. 6. 2007 sprejel

SKLEP
o spremembi subvencije k ceni storitve pomoč
na domu
Spremeni se Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč na
domu št. 122-0005/2007-4 z dne 29. 3. 2007 tako, da se drugi,
tretji in četrti odstavek glasijo:
»Če izvajalka opravi mesečno manj od 80% efektivnih
ur (manj od 96 ur), občina nakaže na CSD sredstva za 80%
efektivnih ur, če jih opravi več, CSD nakaže sredstva za vse
efektivno opravljene ure.
Cena storitve na uro znaša 14,18 €. Občina ceno subvencionira v višini 64,74% oziroma 9,18 €.
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Cena efektivne ure za uporabnike znaša 5,00 €. To ceno
občina subvencionira uporabnikom v skladu z občinskim odlokom o organizaciji službe pomoči na domu.«
Sklep velja takoj, uporablja pa se od 1. 7. 2007 dalje,
razen prvega odstavka, ki se uporablja od 1. 6. 2007 dalje.
Št. 122-0005/2007-6
Borovnica, dne 7. junija 2007
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Za poklicno opravljanje funkcije županu pripada plača
skladno z zakonodajo navedeno v prvem odstavku 1. člena
tega pravilnika.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije plača
v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Podžupanu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije
plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil ob poklicnem opravljanju
funkcije skladno z zakonodajo navedeno v prvem odstavku 1.
člena tega pravilnika.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA NAGRADE

BOVEC
2854.

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

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list
RS, št. 72/06) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni
samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet
Občine Bovec na 6. redni seji dne 6. 6. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o nagradah občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov in komisij ter
o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev nagrad občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, odborov in komisij občinskega sveta ter članov
delovnih teles, odborov in komisij se smiselno uporabljajo
določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 100/06) ter Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list
RS, št. 14/06).
Za opravljanje občinskih funkcij imajo člani občinskega
sveta pravico do nagrade, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles, odborov in komisij občinskega sveta ter članom delovnih teles, odborov in komisij, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora, pripada nagrada
za njihovo delo, ki se oblikuje na podlagi tega Pravilnika skladno
z določbami zakonskih aktov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so člani občinskega sveta, župan
in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan
lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom
tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen.
Osnovne plače občinskim funkcionarjev se določijo z uvrstitvijo v plačni razred oziroma kot del županove plače.
Skladno s 23. členom Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju občinskim funkcionarjem ne pripadajo dodatki na plačo, razen poklicnim funkcionarjem, katerim pripada dodatek
na delovno dobo.

5. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
znaša največ 15% plače župana brez dodatka za delovno
dobo. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi
del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil,
in sicer za:
Del županove plače
(osnovna brez dodatka
za delovno dobo) v %

Naloga

Udeležba na redni seji OS

4,70%

Predsedovanje seji delovnega telesa

3,35%

Udeležba na seji delovnega telesa

2,00%

Za opravljene naloge po pooblastilu
župana

1,50%

Udeležba na izredni seji OS

2,35%

Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska
uprava. Procenti iz prvega odstavka tega člena se med seboj
seštevajo. Nagrada ne sme letno preseči 15% plače župana.
6. člen
Sklep o nagradi izda za posameznega občinskega funkcionarja in člane delovnih teles, odborov in komisij občinskega
sveta ter članom delovnih teles, odborov in komisij, ki niso
člani občinskega sveta, skladno s tem pravilnikom, komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Prvi odstavek tega člena ne velja za določitev plače podžupanu, kateremu sklep o določitvi plače izda župan.
7. člen
Delodajalcu, pri katerem je občinski funkcionar, član delovnega telesa, odbora in komisije občinskega sveta ter član
delovnega telesa, odbora in komisije, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do
povračila dela plače za čas, ko je zaposleni v rednem delovnem
času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo plače v
višini, ki bi jo prejel za delo v rednem delovnem času pri delodajalcu. Osnova za obračun povračila je zahtevek delodajalca
izdan na osnovi pogodbe o zaposlitvi oziroma pri samostojnih
podjetnikih na osnovi potrdila o višini osnove, od katere ta
plačuje prispevke za socialno varnost.
III. NAGRADE
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, odborov in komisij občinskega sveta ter članom delovnih teles, odborov in
komisij, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela
v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada.
Višina nagrade navedenim v prvem odstavku tega člena
se določi v skladu s 5. členom tega pravilnika.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade za udeležbo na seji nadzornega odbora,
predsedovanju nadzornega odbora, udeležbi na vseh sejah
občinskega sveta in delovnih teles v višini določeni v 5. členu
tega pravilnika.
Poleg nagrade iz prvega odstavka tega člena imajo predsednik oziroma člani nadzornega odbora, ki so s sklepom
nadzornega odbora pooblaščeni za izvedbo nadzora, pravico
do nagrade v naslednji višini:

Naloga

Del županove plače
(osnovna brez dodatka
za delovno dobo) v %

Plačila za izvedbo zelo zahtevnega
nadzora

7,5

Plačila za izvedbo zahtevnega nadzora

6,0

Plačilo za izvedbo manj zahtevnega
nadzora

4,5

Strokovno tehnične naloge pri pripra- Sklep NO glede na
vi in izvedbi nadzora
zahtevnost naloge
Določila drugega odstavka tega člena se izplačujejo tudi
nad višino 15% županove plače.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
10. člen
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles, odborov in
komisij občinskega sveta ter člani delovnih teles, odborov in
komisij, ki niso člani občinskega sveta in imajo na podlagi
Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim
uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list
RS, št. 95/06, 16/07) pravico do povračila stroškov prihoda na
delo (udeležbe na seji).
Poleg tega imajo ima pravico do povračila stroškov za
službena potovanja – dnevnice, kilometrina, povračila stroškov
za prenočevanje, parkirnini ipd. stroški se poravnavajo na podlagi predloženih računov v skladu s predpisi. Nalog za službeno
potovanje izda župan. Če gre za službeno potovanje župana,
izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
11. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov
po tem pravilniku se zagotovijo iz sredstev proračuna.
Izplačila se izvajajo najkasneje do 15. dne v tekočem
mesecu za pretekli mesec.
12. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno z višino županove
plače, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi,
ki urejajo to področje.

14. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati dosedanji
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
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delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilu stroškov (Uradno glasilo 1/2000).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2007
dalje.
Št. 07/2007
Bovec, dne 6. junija 2007
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

CELJE
2855.

Cenik za posamezne tarifne skupine
zemeljskega plina

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

CENIK
zemeljskega plina za tarifni odjem
TARIFNA SKUPINA

cena v €/m3

1. Odjem plina do 250 m³ letno

0,5731

2. Odjem plina od 251 do 4.500 m³ letno

0,3659

3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m³ letno

0,3622

4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m³ letno

0,3550

Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s
sklepom Mestnega sveta Mestne občine Celje, z dne 30. 1.
2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju
cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Višje cene veljajo od
1. 6. 2007 dalje oziroma od prvega popisa števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu, na osnovi zvišanja
nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 6. 2007.
Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z
emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah
uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65, 98, 124/00, 91/02,
8/03, 58/03 in 67/03), se za vse tarifne porabnike zemeljskega
plina od 1. 1. 2007 zaračuna še omenjena taksa v višini 0,0238
€/m³ zemeljskega plina.
Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno z
Zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek
na dodano vrednost.
Celje, dne 11. junija 2007
Energetika Celje
Javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za
izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih
komisij, odborov in svetov.

53 / 15. 6. 2007 /

2856.

Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih
prostorov

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja:
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CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
OBČINA CELJE
– obračun po merilcih
• variabilni del cene

0,0435 €/KWh

• priključna moč – fiksni del cene

1,5658 €/KW/mes.

• števnina za toplotne števce (za
stanovanjski odjem)
0,0094 €/m2 /mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za variabilni del cene, velja od 7. 6. 2007, za priključno moč od 1. 11. 2004 in cena števnine od 27. 9. 2006.
OBČINA ŠTORE
– obračun po merilcih
• variabilni del cene

0,0555 €/KWh

• priključna moč – fiksni del cene

1,5768 €/KW/mes.

• števnina za toplotne števce (za
stanovanjski odjem)
0,0094 €/m2 /mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene, velja od 7. 6. 2007, za priključno moč od 1. 11. 2004 in cena števnine od 27. 9. 2006.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 36/07), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike
Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 26. 9. 2006.
Na navedene cene se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 11. junija 2007
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor

DOBREPOLJE
2857.

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za
novorojence

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05, ZLS – UPB1) in 16. člena Statuta
Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet
Občine Dobrepolje na 6. redni seji z dne 5. 6. 2007 sprejel

skupaj, uveljavlja pravico do denarne pomoči tisti od staršev,
pri katerem otrok živi.
3. člen
Višina enkratne denarne pomoči na vsakega novorojenca
po tem pravilniku znaša 250 €. Sredstva za enkratne denarne
pomoči po tem pravilniku se zagotovi v proračunu občine. O
spremembi višine enkratne denarne pomoči odloča občinski
svet.
4. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do enkratne denarne pomoči za novorojenca s pisno vlogo, ki jo vložijo pri občinski
upravi Občine Dobrepolje, najkasneje v šestih mesecih od
rojstva otroka. Po preteku tega roka se vloga zavrne kot prepozno vložena.
5. člen
V vlogi upravičenci navedejo podatke o stalnem prebivališču zase in za novorojenca, telefonsko številko in številko
transakcijskega računa za fizično osebo, na katerega se nakaže enkratno denarno pomoč. Obvezne priloge so:
– kopija rojstnega lista novorojenca,
– kopija kartice transakcijskega računa novorojenca ali
staršev.
Podatke o državljanstvu in stalnem bivališču pridobi organ
občinske uprave sam po uradni dolžnosti.
6. člen
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratne denarne pomoči na transakcijski račun upravičenca v
roku 30 dni po njeni pravnomočnosti. K odločbi lahko priloži
čestitko. Zoper odločbo je možna pritožba pri županu v osmih
dneh od dneva vročitve odločbe.
7. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo fizično ali pravno osebo, niti je ni
mogoče nameniti v kakršne koli druge namene.
8. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja pristojne patronažne službe ali centra za socialno delo določi, da se v
protivrednosti enkratne denarne pomoči dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za novorojence,
rojene od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 121-1/07
Videm, dne 5. junija 2007
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

PRAVILNIK
o enkratni denarni pomoči za novorojence
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči
za novorojence družinam z območja Občine Dobrepolje, določa
upravičence, višino enkratne denarne pomoči, pogoje in postopek dodelitve pomoči.
2. člen
Upravičenec po tem pravilniku je eden od staršev novorojenca, če sta z otrokom državljana RS in imata stalno prebivališče na območju Občine Dobrepolje. Če starša ne živita

2858.

Pravilnik o sofinanciranju programov in
projektov ljubiteljske kulture v Občini
Dobrepolje

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Pravilnika o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), 21. in 29.
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95
– odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS,

Uradni list Republike Slovenije
9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. – US RS, 44/96 odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, in 74/98, 59/99 – odl.
US RS, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US RS, 72/05), 53. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje
na 6. redni seji dne 5. 6. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov in projektov
ljubiteljske kulture v Občini Dobrepolje
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji, merila
in postopki za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev,
namenjenih za sofinanciranje programov in projektov kulturnih
društev in društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost in se sofinancirajo iz proračuna Občine
Dobrepolje.
VSEBINSKE DOLOČBE
2. člen
Iz proračuna Občine Dobrepolje se sofinancira kulturne
programe in projekte v skladu z merili, ki so sestavni del tega
pravilnika.
3. člen
Izvajalci programov in projektov na področju kulture, ki so
upravičeni do sredstev občinskega proračuna, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini Dobrepolje,
– da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti za uresničevanje kulturnih
aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,
– da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom
društva.
Kolikor je izvajalec iz prejšnjega odstavka posameznik,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima sedež ali stalno prebivališče v Občini Dobrepolje,
– da ima zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne
in organizacijske možnosti za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– da samostojno kot poklic opravlja kulturno dejavnost in
je registriran v posebnem razvidu pri Ministrstvu za kulturo.
4. člen
Upravičenci sofinanciranih programov in projektov v ljubiteljski kulturi v občini so:
– društva ali sekcije, registrirane za izvajanje programov
na področju kulture,
– neprofitne ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje
kulturne dejavnosti,
– posamezniki,
– Zveza kulturnih društev Občine Dobrepolje (v nadaljevanju ZKD Dobrepolje).
5. člen
Sredstva za ljubiteljsko kulturno dejavnost se zagotavljajo
v proračunu Občine Dobrepolje v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto.
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6. člen
Sredstva, ki so potrebna za delovanje kulturnih društev in
sekcij registriranih za izvajanje programov na področju kulture
ter ZKD Dobrepolje so izražena v točkah. Vrednost točke se
izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in
skupnega števila točk.
POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA
7. člen
Občina Dobrepolje vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske
kulture v Občini Dobrepolje.
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje strokovne komisije, ki jo s sklepom imenuje
župan,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki ne sme trajati manj kot 30 dni,
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov,
– sklep o izbiri programov in projektov,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in
– obravnava poročil o izvedbi programov ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
8. člen
V sklepu o začetku postopka javnega razpisa se določi
rok za izvedbo javnega razpisa, strokovna komisija in višina
sredstev, ki je odvisna od vsakoletno razpoložljivih sredstev v
občinskem proračunu.
Strokovna komisija na podlagi meril, ki so sestavni del
tega pravilnika, programe ovrednoti s točkami in o tem poda
poročilo. Občinska uprava na podlagi poročila določi vrednost
točke, ter o tem izda sklep. Sklep o doseženi višini točk in vrednosti točke posreduje izvajalcem.
Zoper sklep o višini doseženih točk, se v roku 8 dni od vročitve sklepa lahko vloži pritožba, ki se naslovi županu občine.
Odločitev župana je dokončna.
9. člen
Vlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo nepopolno vloge,
lahko le-te dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega poziva
na dopolnitev vloge.
Kolikor vlagatelj vloge na poziv ne dopolni, jo župan s
sklepom zavrže.
10. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– namene, ki so predmet sofinanciranja,
– višina sredstev,
– kriterije za ocenjevanje projektov in programov,
– razpisni rok, ki ne sme biti krajši od 30 dni,
– način dostave vlog (ura in oseba),
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v
zvezi z razpisom,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
razpisa.
Razpisna dokumentacija mora biti, od dneva objave javnega razpisa, na razpolago potencialnim kandidatom na oglasni
deski občinske uprave in na spletni strani Občine Dobrepolje.
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Pravilno izpolnjene vloge na razpis se oddajo v pisni obliki
osebno ali s priporočeno pošto. Datum oddaje vloge na razpis
ne sme preseči roka za oddajo, zato se pri odpiranju vlog upošteva datum poštnega žiga oziroma prejetega žiga v primeru
osebne oddaje.
11. člen
Na razpis se oddajo predlogi za sofinanciranje naslednjih
področij kulturnih dejavnosti:
– glasbena dejavnost,
– pevska dejavnost,
– gledališka dejavnost,
– likovna, fotografska, filmska dejavnost,
– literarna, izobraževalna dejavnost,
– plesna in folklorna dejavnost,
– organizacija in izvedba prireditev ali projektov občinskega pomena.
12. člen
Temeljna pravila za izvajanje ljubiteljske kulture so:
– redno delo skupine,
– stalno pripravljen program za takojšno izvedbo,
– urejeno članstvo,
– sodelovanje na prireditvah v občini in izven nje,
– nadgradnja oziroma skrb za kulturno dediščino.
SOFINANCIRANJE PROJEKTOV
13. člen
Z izbranimi izvajalci programov in projektov se podpiše
pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:

– naziv in naslov izvajalca z vsemi pravnimi podatki društva in kopijo o registraciji,
– namen, za katerega so mu bila dodeljena sredstva,
– terminski plan za izvedbo aktivnosti,
– višina dodeljenih sredstev,
– določen rok za izplačilo sredstev,
– način nadzora nad namensko uporabo sredstev,
– zahteva zaključnega poročila.
Izvajalci kulturne dejavnosti so dolžni spoštovati določila
pogodbe.
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje
pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev
ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva pridobitve
sredstev.
14. člen
Sofinanciranje se razdeli na štiri vrednostne dele:
1. Stalni del v višini 150 EUR, za obstoj društva brez
programa v načrtovanem letu (stroški provizij za vodenje transakcijskega računa, priprava in oddaja bilanc in podatkov na
davčno upravo).
2. Stimulativni del: glede na društveno dejavnost (št. članov, leta delovanja).
3. Promocijski del: podpora pri izdaji knjige, TV spota,
zgoščenke.
4. Variabilni del: glede na oddani programsko projektni
plan.
Sofinanciranje se opravi v enkratnem znesku po sprejetju
proračuna Občine Dobrepolje skladno s postopkom razpisa.
Točkovanje se opredeli s točko, ki se v razpredelnicah v
nadaljevanju izpiše z oznako T.

15. člen
Stimulativni del:
Točkovanja za DRUŠTVENO DEJAVNOST
Št. Članov / Št. T

3-10 članov

11-20 članov

21-30 članov

31-40 članov

Več kot 41 članov

3T

6T

9T

12T

15T

Točkovanja za JUBILEJNA LETA DELOVANJA
Leta delovanja/ Št. T
10 let

20 let

30 let

40 let

50 let

60 let

70 let

80 let

90 let

100 let

110 let

10T

20T

30T

40T

50T

60T

70T

80T

90T

100T

110T

16. člen
Promocijski del
Knjižna publikacija

Zgoščenka / DVD

TV spot/
dok. posnetek

Pevski zbor

80

120

120

Mala vokalna skupina

80

70

90

Pihalni orkester GODBA

80

140

180

Pihalni orkester Big Band Dom

80

130

160

Literarna, izobraževalna skupina

80

70

120

Likovna skupina

100

70

90

Gledališka skupina

80

130

120

Plesna skupina

80

70

100

Uradni list Republike Slovenije
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17. člen
Variabilni del: PROGRAMSKO PROJEKTNI DEL
Pri izbiri programov in projektov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, se upoštevajo naslednje opredelitve in kriteriji:
1. kulturni projekt je posamični zaključeni kulturni dogodek izvajalca/cev ljubiteljske kulture (npr. glasbeni koncert, likovna
razstava, gledališka, video, filmska, plesna predstava ipd.) na posameznem kulturnem področju, ki je namenjen širši javnosti. Je
inovativen, celovit, zaokrožen z jasnim in utemeljenim konceptom ter realno ovrednoteno in uravnoteženo (z zagotovljenim lastnim
sredstvi) shemo financiranja. V njem sodeljujej vsaj 50% članov skupine ali društva, ki projekt prijavlja.
2. letni koncert je samostojna kulturna prireditev v dolžini okoli 2 uri trajajočega programa in lastno izvedbo najmanj 12 pesmi
oziroma 10 skladb, od tega je najmanj 50% novega programa.
3. gostovanje v tujini je sodelovanje oziroma samostojen 1-urni nastop izven meja Slovenije.
4. samostojni koncert je prikaz kulturnega delovanja skupine in lastno izvedbo najmanj 10 pesmi oziroma 8 skladb.
5. repriza je ponovitev predstave z enako vsebino in načinom izvedbe na isti ali na drugi lokaciji/kraju.
6. posamezna pevska vaja oziroma srečanje, ki traja praviloma 2 šolski uri je točkovano za vse skupine po 6 T na vajo, za
pihalne zasedbe 8 T na vajo.
Pevske skupine
Št. vaj

prizna se max. 60 vaj na sezono

Letni koncert

120

Gostovanja v tujini

70

Samostojni nastop

40

Ostala sodelovanja na prireditvah

25

Male vokalne skupine (do 12 članov) in ljudski godci in pevci
Št. vaj

prizna se max. 60 vaj na sezono

Letni koncert vokalne skupine

80

Koncert ljudskih godcev in pevcev

80

Gostovanja v tujini

50

Samostojni nastop

30

Ostala sodelovanja na prireditvah

15

Pihalni orkester GODBA
Št. vaj

prizna se max. 90 vaj na sezono

Letni koncert

180

Dan GODBE

700

Gostovanja v tujini

110

Samostojni nastop

50

Ostala sodelovanja na prireditvah

40

Pihalni orkester BIG BAND DOM
Št. vaj

prizna se max. 70 vaj na sezono

Letni koncert

160

Gostovanja v tujini

90

Samostojni nastop

50

Ostala sodelovanja na prireditvah

30

Gledališke in lutkovne skupine
Št. vaj*

prizna se max. 60 vaj na sezono

Premiera predstave na prostem

250

Premiera celovečerne predstave

180

Repriza celovečerne predstave

50

Krajša predstavitev – enodejanka

120

Krajša predstavitev - skeč

30

Gostovanja

120

* Ena vaja 3-4 šolske ure.
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Literarne, izobraževalne skupine
Št. vaj*

za srečanje oziroma dogodek** se prizna max. 30 vaj na sezono

Premiera celovečernega dogodka

30

Repriza celovečernega dogodka

15

Krajša predstavitev – recital

15

Sodelovanje
** Dogodek: potopisni večer, literarni večer, večer poezije, »beremo skupaj« …

10

Likovne, foto, filmske in video produkcijske skupine
Št. vaj

za srečanja se prizna max. 30 vaj na sezono

Organizacija likovne, fotografske, kiparske razstave

180

EXTEMPORE

400

Gostovanja

50

Krajša predstavitev – audio /video/www inštalacija do
15 min

70

Plesne in folklorne skupine
Št. vaj

za plesno skupino se prizna max. 60 vaj na sezono

Premiera celovečerne predstave

120

Repriza celovečerne predstave

50

Krajša predstavitev – venček plesov do 15 min

40

Krajša predstavitev – 1 × ples

20

Gostovanja plesne skupine

70

SPREMLJANJE NAMENSKE UPORABE SREDSTEV IN
IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA
18. člen
Občina Dobrepolje skladno z razpisom spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje projektov:
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo
sredstev,
– na podlagi zahtevanih dokazil, ki jih mora predložiti
izvajalec (pri gostovanju pisno povabilo, vabilo oziroma plakat
o dogodku),
– preko letnih poročil o poteku zastavljenih projektov in
porabi sredstev,
– z zaključnim poročilom projekta in arhivskim izvodom,
– s spremljanjem prireditev.
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine
pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev
vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva pridobitve
sredstev. Ta sredstva se enakomerno razdelijo med ostale
izvajalce ljubiteljske kulture.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME
19. člen
Iz razpoložljivega proračuna Občine se lahko dodatno
sofinancira vzdrževanje opreme društev oziroma sekcij, ki se
ukvarjajo s kulturo. Vlogo za nabavo ali vzdrževanje opreme in
rekvizitov vloži prijavitelj na vsakih 8 let, in sicer:
– za vzdrževanje instrumentov se prizna po 5 točk na
vsakega dejavnega instrumentalista,
– v folklorni skupini se prizna po 4 točk na vsakega aktivnega plesalca za vzdrževanje noš in instrumentov,
– gledališki ali lutkovni skupni se za vzdrževanje kostumov prizna 3 točke na igralca,

– vsem ostalim izvajalcem se za vzdrževanje in nabavo
rekvizitov, uniform, potrebnih za izvajanje dejavnosti prizna 3
točke na člana.
Sredstva se lahko porabijo le namensko, za namen, za
katerega so bila odobrena. Po opravljeni storitvi se poda zaključno poročilo skupaj s fotografijo elementa ali prilogo kopije
računa izvedenega.
FINANCIRANJE ZVEZE S STRANI OBČINE DOBREPOLJE
20. člen
ZKD Dobrepolje je oblikovana z namenom bogatitve
kulturnega življenja v Občini Dobrepolje. Nalogo bogatitve in
spodbujanja kulturne ustvarjalnosti opravlja s povezovanjem
kulturnih društev, koordiniranjem in izvedbo prireditev v Občini
Dobrepolje ter v širšem prostoru ter s sofinanciranjem strokovnega izobraževanja članov kulturnih društev.
21. člen
ZKD Dobrepolje s strani občine prejme sredstva za:
– redno dejavnost koordiniranja kulturnih društev,
– pripravo in izvedbo kulturnih prireditev (Slovenski kulturni
praznik: 8. februar in občinski praznik v začetku decembra),
– sofinanciranje izobraževanja članov kulturnih društev,
– podelitev nagrad ob jubilejih in izjemnih dosežkih društev.
22. člen
Za opravljanje teh nalog dobiva potrebna sredstva, ki so
določena glede na zahtevnost vsebine in izvedbo:
– v primeru izvedbe s sodelujočimi skupinami na lokalni
ravni: 150-200T
– v primeru izvedbe s sodelujočimi skupinami na lokalni
ravni in s profesionalnimi gosti: 250-300T.

Uradni list Republike Slovenije
KONČNA DOLOČBA
23. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavijo po
enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za
sofinanciranje kulturnih programov v letu 2007.
Št. 610-1/07
Videm, dne 5. junija 2007
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

DOBROVA - POLHOV GRADEC
2859.

Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja na
območju Občine Dobrova - Polhov Gradec od
leta 2007 do leta 2013

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 20/06), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 37/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99)
je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 5. redni
seji dne 23. 5. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o ukrepih za razvoj podeželja na območju
Občine Dobrova - Polhov Gradec
od leta 2007 do leta 2013
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji
in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine
Dobrova - Polhov Gradec.
Pravna podlaga za dodeljevanje državne pomoči po tem
pravilniku so Uredba komisije (ES) št: 1857/2006 z dne 15. 12.
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za
majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo
kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001
(UL L št. 358, z dne 16. 12. 2006, str. 3), Uredba komisije (ES)
št. 70/2001 z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10
z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), Uredba
komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (UL L št. 379, z dne
28. 12. 2006, str. 5–10).
2. člen
Občina Dobrova - Polhov Gradec bo v obdobju od 2007 do
2013 spodbujala razvoj kmetijskega sektorja s posebnim poudarkom na razvoju »dopolnilnih dejavnosti« na območju občine.
3. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki dotacije.
Intenzivnost dodeljene pomoči upravičencu ne sme presegati zgornje meje intenzivnosti pomoči, ki jo določa pravilnik
ne glede iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena (lokalni,
državni ali evropski viri).
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4. člen
Upravičenci do sredstev so podjetja v katerih število zaposlenih ne presega 5 zaposlenih in imajo sedež v Občini
Dobrova - Polhov Gradec. Med ta podjetja (mikropodjetja, kot
so opredeljena v Uredbi Komisije (ES) št.: 70/2001) se uvrščajo
tudi kmetijska gospodarstva. Upravičenci so natančneje opredeljeni pri posameznem ukrepu.
Pomoč se ne odobri za podjetja, ki so v težavah.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Dobrova - Polhov Gradec se zagotavljajo iz občinskega
proračuna, njihovo višino za posamezno leto pa določi občinski svet z odlokom o proračunu. Na podlagi določene višine
sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za
vsak ukrep posebej.
6. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, občinskemu
glasilu »Naš časopis« in na občinskem spletnem portalu. V
javnem razpisu se določi najmanj naslednje:
1. naziv in sedež neposrednega uporabnika,
2. pravno podlago za izvedbo razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. osnovni pogoji za kandidiranje na razpisu,
5. okvirna višina sredstev,
6. določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena
sredstva,
7. rok in naslov za vložitev vlog,
8. datum odpiranja vlog,
9. rok v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni
o izidu,
10. kraj, čas in osebo pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
7. člen
Postopek za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi
pogoji obravnava strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo
imenuje župan ali oseba, ki jo za to pooblasti župan.
Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki morajo
imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja kmetijstva, kar omogoča strokovno presojo vlog.
Naloge komisije so:
1. ocena o vsebini razpisne dokumentacije,
2. odpiranje in pregled vlog,
3. ocena upravičenosti vlog,
4. priprava poročila s predlogom prejemnikov sredstev,
5. spremljanje namenske porabe sredstev,
6. druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
8. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na predlog
strokovne komisije župan oziroma oseba, ki jo pooblasti župan.
V obrazložitvi odločbe mora utemeljiti svojo odločitev, navesti
namen in upravičene stroške na podlagi katerih je upravičenec
prejel sredstva. V obrazložitvi odločbe bo utemeljena odločitev
in v primeru pozitivne odločitve opredeljena višina dodeljenih
sredstev, namen in upravičeni stroški, za katere so sredstva
namenjena.
Zoper odločitev v odločbi lahko upravičenec vloži pritožbo
na naslov občine v roku 8 dni od prejema odločbe.
Na podlagi pozitivne odločbe se z upravičencem sklene
pogodba, ki bo podrobneje opredelila medsebojne obveznosti.
9. člen
Pri naložbah se pomoč ne odobri za dejavnosti, ki jih je
upravičenec že izvedel ali je z izvedbo pričel pred odobritvijo
sredstev. Pomoč se odobri za načrtovane dejavnosti v tekočem letu.
Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača upravičencu
je 50 €.
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2. UKREPI ZA RAZVOJ PODEŽELJA
10. člen
1. Pomoči namenjene primarni kmetijski proizvodnji kmetijskih proizvodov iz Priloge I, Pogodbe o ustanovitvi ES
1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen Uredbe Komisije (ES) št.: 1857/2006)
Namen: Sredstva se namenijo za modernizacijo kmetijskih gospodarstev, izboljšanje konkurenčnosti in izboljšanju
velikostne in posestne strukture zlasti kmetij, ki jim je kmetijska
dejavnost edini vir preživetja.
Cilj: Zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje preusmeritve proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za boljše počutje živali.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov pri naložbah v primarno
proizvodnjo na območjih z omejenimi dejavniki (ali do 30% na
območjih izven OMD),
– do 50% upravičenih stroškov pri naložbah v primarno
proizvodnjo na območjih z omejenimi dejavniki kadar je upravičenec mlad kmet (ali do 40% na območjih izven OMD). Pomoč
se odobri v kolikor so naložbe opredeljene v poslovnem načrtu
in se izvaja v petih letih od vzpostavitve ali prevzema kmetijskega gospodarstva,
– nakup kmetijskih zemljišč do višine 10% upravičenih
stroškov naložbe,
– najvišji znesek dodeljene pomoči za posamezno naložbo je 2500 €,
– najvišji znesek naložbe za dostope do kmetijskih gospodarstev ali zemljišč (privatne poti) je 5000 €.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– končana naložba mora izpolnjevati novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja
živali,
– naložbe v gnojne jame in gnojišča, ki so sestavni del novogradnje hleva morajo dosegati standarde nitratne direktive,
– naložba mora izpolnjevati enega izmed ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, razen pri kmetijskih poslopjih,
če gre za nadomestitev objekta starejšega od 30 let, oziroma
popolna prenova poslopja,
– upravičenec oziroma člani kmetijskega gospodarstva
morajo biti lastniki zemljišč oziroma jih uporabljati v soglasju
z lastnikom,
Vrste pomoči:
A. – naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za
krmljenje, molžo, izločke, rejo),
– naložbe v skladišča za krmo vključno s pripadajočo
opremo,
– naložbe v objekte in opremo za pridelavo,
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo
opremo,
B. nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne
naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije,
C. prva postavitev ali obnova travniških sadovnjakov,
D. naložbe v postavitev ali obnovo pašnika ali obore,
E. naložbe v agromelioracijska dela na kmetijskih zemljiščih (stroški drenažnih del in čiščenja vodnih jarkov niso
opravičljivi stroški),
F. naložbe v dostope do kmetijskih gospodarstev in zemljišč (dovozne poti, poljske poti).
Opravičljivi stroški:
– stroški izgradnje in izboljšanja nepremičnine,
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– stroški nakupa nove ali rabljene kmetijske opreme
vključno z računalniško opremo,
– stroški postavitve in obnove travniških sadovnjakov,
– stroški opreme za vzpostavitev nadzorovane paše domačih živali in gojene divjadi, vključno z oskrbo živali z vodo
(nakup pašnega aparata, ograd, obor in opreme za oskrbo
živali z vodo na pašniku),
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč, v višini 10% upravičljivih stroškov celotne investicije,
– stroški ureditve privatnih cest do kmetije,
– stroški agromelioracijskih del povezanih z ravnanjem
terena in vzpostavitvijo travinj,
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo projektov
(honorarji arhitektov, študij izvedljivosti).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe zunaj območja občine,
– nakup in zasaditev letnih rastlin,
– nakup živali,
– stroški za drenažna dela, opremo za namakanje in
namakalna dela,
– preproste naložbe (naložba, ki le nadomesti starejši
objekt ali opremo, brez povečanja proizvodnje zmogljivosti),
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo
davčni zavezanec,
– pomoč se ne odobri za dejavnosti, ki jih je upravičenec
že izvedel, ali je z izvedbo pričel pred odobritvijo sredstev,
– samostojne naložbe ali obnove gnojne jame in gnojišča
niso upravičeni stroški. Ti stroški so upravičeni le, če so sestavni del novogradnje hleva,
– samostojen nakup kmetije in kmetijskih zemljišč,
– naložba ni upravičena, če je namenjena proizvodnji
proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne
proizvode,
– ne glede na vir dodeljene pomoči (lokalni, državni ali
evropski viri), najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu
upravičencu ne sme preseči 400.000 € v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let ali 500.000 €, če je podjetje na območju
z omejenimi možnostmi (OMD).
Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sredstev so
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
1.2 Ohranitev podeželske dediščine (5. člen uredbe komisije (ES) 1857/2006)
Namen: Sredstva se namenijo za ohranjanje tradicionalne
krajine in stavb na območjih določenih v Strokovnih zasnovah
s področja varstva kulturne dediščine za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Cilj: Ohranjati tradicionalno izročilo in krajino na podeželju.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov pri naložbah namenjenih
ohranjanju neproizvodne dediščine na območjih z omejenimi
dejavniki (ali do 40% na območjih izven OMD),
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih kmetijskih poslopjih
na območjih z omejenimi dejavniki (ali do 60% na območjih
izven OMD), če naložba ne povzroči povečanja proizvodnje
zmogljivosti,
– do 60% dodatnih stroškov nastalih zaradi uporabe tradicionalnih materialov na območjih z omejenimi dejavniki (ali do
50% na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je 5000 €.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi
predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti skladna z izdanimi kulturno varstvenimi pogoji,
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– objekt ali območje kjer stoji objekt mora biti vključen v
Strokovne zasnove s področja varstva kulturne dediščine za
območje Občine Dobrova - Polhov Gradec,
– upravičenec oziroma člani kmetijskega gospodarstva
morajo biti lastniki objekta proizvodne ali neproizvodne dediščine.
Vrste pomoči:
A. zunanja obnova kmetijskih poslopij,
B. zunanja obnova pomožnih kmetijskih objektov,
C. zunanja obnova ostalih objektov neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke,
etnološke, zgodovinske znamenitosti).
Opravičljivi stroški:
– stroški zunanje obnove kmetijskih poslopij,
– stroški zunanje obnove pomožnih kmetijskih objektov,
– stroški zunanje obnove ostalih neproizvodnih objektov,
ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, etnološke, zgodovinske znamenitosti),
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo obnove
(vključno s stroški honorarjev arhitektov, študij izvedljivost).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe zunaj območja občine,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo
davčni zavezanec.
Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sredstev so
kmetijska gospodarstva, s sedežem Občini Dobrova - Polhov
Gradec.
1.3 Usposabljanje in informiranje članov kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe Komisije (ES) št.: 1857/2006)
Namen: Pri programu izobraževanja kmetov se sofinancirajo programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja kmetov in organizacija strokovnih seminarjev preko pooblaščenih
organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja.
Cilj: Dvig usposobljenosti članov kmetijskega gospodarstva z različnimi oblikami informiranja in usposabljanja ter izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju
proizvajalcem.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec, ki izvaja usposabljanje kmetov mora k
vlogi priložiti letni program izobraževanja ali usposabljanja,
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje mora zagotoviti dostopnost do pomoči vsem upravičencem na območju občine,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev
ali druge organizacije, članstvo v takih skupinah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev.
Vrste pomoči:
– organizacija in udeležba izobraževanja in usposabljanja
kmetov in kmetijskih delavcev,
– organizacija in udeležba na forumih,
– organizacija tekmovanj in razstav in sodelovanje na
njih,
– organizacija sejmov in sodelovanje na sejmih,
– svetovalne storitve kmetom,
– priprava publikacij, brošur, letakov,
– vzpostavitev spletnih strani.
Opravičljivi stroški:
– stroški usposabljanja ali izobraževanja,
– stroški organiziranja izobraževanja ali usposabljanja,
– stroški organizacije tekmovanj, sejmov, strokovnih ekskurzij,
– stroški udeležbe na strokovnih posvetih, forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih,
– stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti in niso
vezani na običajne operativne stroške podjetja kot so računovodske storitve, davčno svetovanje, ipd),
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– stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če so namenjeni izobraževanju, usposabljanju, posvetu, forumu, razstavi,
sejemski predstavitvi,
– stroški simboličnih nagrad podeljenih v okviru tekmovanj do 100 € na nagrado na zmagovalca.
Omejitve:
– stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake in študente niso upravičeni stroški,
– stroški pogostitev niso upravičeni stroški.
Ciljna skupina (upravičenci):
Upravičenci sredstev iz tega ukrepa so izvajalci storitev,
ki so registrirani za izvajanje dejavnosti namenov točke 1.3 in
katerih storitve so namenjene članom kmetijskih gospodarstev
območja občine.
2. Pomoči namenjene predelavi in trženju kmetijskih
proizvodov
2.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji (ukrep de
minimis)
Namen:
Posestna struktura kmetijskih gospodarstev v občini je
razmeroma slaba, hkrati je veliko osamljenih kmetij. Dodaten
vir zaslužka lahko te kmetije najdejo v novih dejavnostih, s čemer izboljšajo svoj ekonomski položaj in ohranjaje poseljenosti
podeželja.
Cilji:
Ustvarjanje pogojev in možnosti za nova delovna mesta
ter realizacijo poslovnih idej članov kmetijskega gospodarstva.
Ukrep je namenjen naložbam potrebnim za začetek opravljanja
nekmetijske dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali
do 40% na območjih izven OMD),
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah kadar je upravičenec mlad kmet (ali do 50% na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je 5000 €.
Vrste pomoči:
– predelava kmetijskih pridelkov, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gob,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov,
– turizem na kmetiji (gostinska, nastanitvena in negostinska dejavnost),
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo,
orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
– ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib,
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega
cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– izpolnjevanje vseh pogojev za opravljanje določene dejavnosti (registracija proizvodnega obrata, izobrazba nosilca,
registracija dopolnilne dejavnosti …),
– upravičenec oziroma člani kmetijskega gospodarstva
morajo biti lastniki zemljišč oziroma jih uporabljati v soglasju
z lastnikom.
Opravičljivi stroški
– stroški izgradnje in izboljšanja objekta, ki je namenjen
opravljanju dopolnilne dejavnosti,
– stroški nakupa nove ali rabljene opreme vključno z
računalniško opremo namenjeno opravljanju dopolnilne dejavnosti,
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo projektov.
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Omejitve:
– naložbe zunaj območja občine,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo
davčni zavezanec,
– honorarji arhitektov, študije izvedljivosti,
– preproste naložbe (naložba v objekt ali opremo ne sme le
nadomestiti starega objekta opreme, brez povečanja proizvodnje
zmogljivosti),
– skupna pomoč za naložbo ne sme presegati 200.000 € v
obdobju treh proračunskih let.
Ciljna skupina (upravičenci):
– člani družine, ki so fizične osebe in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
– podjetja, ki imajo do 5 zaposlenih in so registrirana za
opravljanje naštetih dopolnilnih dejavnosti,
– skupine proizvajalcev, ki skupaj investirajo v dopolnilno
dejavnost.
2.2 Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov (ukrep de
minimis)
Namen: Nezadostna odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami, zastarelost delovnih sredstev povečujeta stroške povezane s pridobivanjem lesa, kar vpliva na nekonkurenčnost
gozdarstva
Cilj:
– izboljšanje konkurenčnosti gozdarstva,
– izboljšanje dohodkovnega položaja pri lastnikih gozdov,
– razvoj novih proizvodov ter uvajanje novih proizvodnih
tehnologij,
– izboljšanje varnosti pri delu,
– modernizacija proizvodnje,
– večja odprtost gozdov.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali do
30% na območjih izven OMD)
– do 50% upravičenih stroškov pri naložbah kadar je upravičenec mlad kmet(ali do 40% na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je 2500 €.
Vrste pomoči:
– naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak,
– naložbe v nakup novih ali rabljenih strojev in opreme za
delo v gozdu.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev,
– sofinancirajo se naložbe v zasebne gozdove,
– upravičenec mora biti lastnik ali solastnik gozda,
– upravičenost gradnje gozdne vlake mora potrditi Zavod
za gozdove RS,
– naložba v gozdno vlako mora biti ekonomsko upravičena,
– stroški nakupa in dobave opreme, stroški usposabljanja,
– za nakup strojev ali opreme za delo v gozdu, mora imeti
vlagatelj v lasti najmanj 5 ha gozda.
Opravičljivi stroški
– stroški gradnje, rekonstrukcije in opreme vlake,
– splošni stroški povezani s pripravo projekta,
– stroški nakupa in dobave opreme.
Omejitve:
– naložbe zunaj območja občine,
– pri naložbi v nakup novih ali rabljenih strojev in opreme
niso upravičeni stroški za nakup mehanizacije za strojno sečnjo,
– DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec davčni zavezanec,
– skupna pomoč za naložbo ne sme presegati 200.000 € v
obdobju treh proračunskih let.
Ciljna skupina:
Upravičenci do sredstev so zasebna kmetijska gospodarstva, registrirana v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ki kmetujejo
skladno z načeli dobre prakse.
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2.3 Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih
dejavnosti (ukrep de minimis)
Namen: Pri programu usposabljanja in izobraževanja
se financirajo programi usposabljanja ali izobraževanja, ki
je namenjeno dopolnilni dejavnosti, udeležbi na seminarjih,
in organizacija strokovnih seminarjev preko pooblaščenih
organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja,
namenjenih dopolnilnim dejavnostim na kmetiji.
Cilj: Povečati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev s
spodbujanjem registracije dopolnilnih dejavnosti.
Višina pomoči: do 100% upravičenih stroškov.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje ali usposabljanja
mora k vlogi priložiti letni program izobraževanja ali usposabljanja,
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje mora zagotoviti
dostopnost do pomoči vsem upravičencem na območju občine,
– upravičenci, ki kandidirajo za pridobitev sredstev različnih usposabljanj in izobraževanj to dokazujejo z dokazilom
o udeležbi na izobraževanju ali usposabljanju in dokazilom o
uspešnem zaključku usposabljanja.
Vrste pomoči:
– organizacija in udeležba izobraževanje in usposabljanje odraslih,
– organizacija in udeležba na forumih,
– organizacija strokovnih eksurzij,
– organizacija tekmovanj in razstav in sodelovanje na
njih,
– organizacija sejmov in sodelovanju na sejmih,
– svetovalne storitve kmetom,
– priprava publikacij, brošur, letakov,
– vzpostavitev spletnih strani.
Opravičljivi stroški:
– stroški usposabljanja ali izobraževanja,
– stroški organiziranja izobraževanja ali usposabljanja,
– stroški udeležbe na strokovnih posvetih, forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih,
– stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti in niso
vezani na običajne operativne stroške podjetja kot so računovodske storitve, davčno svetovanje ipd),
– stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če so namenjeni izobraževanju, usposabljanju, posvetu, forumu, razstavi,
sejemski predstavitvi,
– stroški informiranja preko medijev in drugih dejavnosti
povezanih z informiranjem,
– stroški simboličnih nagrad podeljenih v okviru tekmovanj do 100€ na nagrado na zmagovalca,
Omejitve:
– stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake in
študente niso upravičeni stroški,
– stroški pogostitev niso upravičeni stroški,
– stroške izobraževanj za pridobivanje certifikatov nove
dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora upravičenec vrniti skupaj za zamudnimi obrestmi, če dopolnilna dejavnost ni bila
registrirana v treh letih po prejemu sredstev.
Ciljna skupina (upravičenci):
Upravičenci do sredstev so vsi člani kmetijskega gospodarstva, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost ali jo
nameravajo registrirati v treh letih, organizatorji izobraževanj
in usposabljanj,ki delujejo na območju občine, lahko tudi izven
občine.
3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih pomoči
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih šol
Namen: Finančna pomoč je namenjena popularizaciji
poklicnega, srednje šolskega, visokošolskega ali univerzitetnega študija na kmetijskih programih poklicnih srednjih šol
in univerz.
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Cilj: Spodbujati mlade, predvsem bodoče nosilce kmetijskih gospodarstev, da se odločajo za šolanje na kmetijskih
šolah, s čemer želimo doseči boljšo izobrazbeno strukturo
na kmetijah.
Višina pomoči:
Do višine 450 € na dijaka in študenta v tekočem šolskem
letu.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo, katerega član je upravičenec,
mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– uspešno zaključeno šolanje v preteklem šolskem
letu,
– redno vpisan v srednješolski program v univerzitetni
študij v tekočem šolskem letu.
Vrste pomoči:
– enkratna pomoč dijakom in študentom kmetijskih šol
in univerz.
Omejitve:
– enkratna pomoč se ne izplača dijakom in študentom,
ki niso vpisani v kmetijske šole,
– dijaki in študentje ponovno vpisani v isti letnik in študentje, ki izgubijo status, do pomoči niso upravičeni.
Ciljna skupina (upravičenci)
Dijaki in študentje kmetijskih šol in univerz, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem kmetijskega gospodarstva.
3. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov
Gradec spremlja komisija ali oseba, pooblaščena s strani
župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni
odbor občine.
12. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila
sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova
ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) nepremično in opremo sofinancirano iz proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– če investicije za katero je pridobil sredstva ni dokončal
oz jo je končal v bistveno manjšem obsegu kot je predvideval
v prijavi na razpis,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more
pridobiti sredstev za dobo petih let.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov
Gradec (Uradni list RS, št. 59/04).
Št. 007-0001/2007-1
Dobrova, dne 23. maja 2007
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.
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Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za VS 8/4-1 T1
Šujica

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi 50. člena
ZPNačrt ter v skladu s 7. in 30. členom Statuta Občine Dobrova
- Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je župan Občine Dobrova - Polhov Gradec, Lovro Mrak, dne 29. 5. 2007 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu
za VS 8/4-1 T1 Šujica
1.
Javno se razgrne predlog Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za VS 8/4-1 T1 Šujica, ki ga je izdelal Šabec
Kalan Šabec arhitekti, Ljubljana pod št. UP 06-019, maj 2007.
Javna razgrnitev bo v hodniku Občine Dobrova - Polhov
Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova in bo trajala od
28. 6. 2007 do 28. 7. 2007 ter na spletni strani www.dobrova-polhovgradec.si.
V času javne razgrnitve bo dne 12. 7. 2007 ob 18. uri izvedena javna obravnava v dvorani kulturnega doma na Dobrovi.
2.
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe,
organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini Dobrova
- Polhov Gradec.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
Našem časopisu in na spletni strani.
Št. 3505-0001/2007-10
Dobrova, dne 5. junija 2007
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

GROSUPLJE
2861.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Jedro

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Grosuplje
dne 5. junija 2007 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Jedro
1. člen
(vsebina sklepa)
Zaradi uveljavitve Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: ZPNačrt) se priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta Jedro (v nadaljevanju:
OPPN), ki se je začela na podlagi Programa priprave za občinski
lokacijski načrt Jedro (Uradni list RS, št. 30/07; v nadaljevanju:
Program priprave) po ZUreP-1, nadaljuje po ZPNačrt.
Občinski lokacijski načrt Jedro (OLN) se preimenuje v
Občinski podrobni prostorski načrt Jedro (OPPN).
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Ta sklep določa:
– oceno stanja in razloge za pripravo OPPN, katerega
priprava se je začela v skladu z Zakonom o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03; v nadaljevanju ZUreP-1);
– roke za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz;
– nosilce urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve in njihove pristojnosti.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Do uveljavitve ZPNačrt je občina:
– pridobila Odločbo št. 35409-331/2006, z dne 20. 12.
2006, s katero je Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo, da je
v postopku priprave OPPN potrebno izvesti postopek celovite
presoje vplivov na okolje;
– objavila Program priprave (Uradni list RS, št. 30/07);
– izvedla 1. prostorsko konferenco.
Priprava OPPN se ob upoštevanju že izvedenih postopkov nadaljuje po določilih ZPNačrt.
3. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Občina Grosuplje začne pripravljati OPPN na podlagi
tega sklepa.
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so
določeni v Programu priprave, ob smiselni uporabi ZPNačrt.
4. člen
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SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Gospodarska cona Jug
1. člen
(vsebina sklepa)
Zaradi uveljavitve Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: ZPNačrt)
se priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Gospodarska cona Jug (v nadaljevanju: OPPN), ki se je
začela na podlagi Programa priprave za občinski lokacijski
načrt Gospodarska cona Jug (Uradni list RS, št. 30/07; v
nadaljevanju: Program priprave) po ZUreP-1, nadaljuje po
ZPNačrt.
Občinski lokacijski načrt Gospodarska cona Jug (OLN)
se preimenuje v Občinski podrobni prostorski načrt Gospodarska cona Jug (OPPN).
Ta sklep določa:
– oceno stanja in razloge za pripravo OPPN, katerega
priprava se je začela v skladu z Zakonom o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03; v nadaljevanju ZUreP-1);
– roke za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz;
– nosilce urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve in njihove pristojnosti.
2. člen

(nosilci urejanja prostora)

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OPPN sodelovati
nosilci urejanja prostora iz 4. člena Programa priprave.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v 4. členu Programa priprave, se
le-ta pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom
ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od podane zahteve. V
primeru molka nosilca urejanja prostora pri izdaji smernic se
šteje, da nimajo smernic, pri čemer pa mora pripravljalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve določajo veljavni predpisi.

Do uveljavitve ZPNačrt je občina:
– pridobila Odločbo št. 35409-330/2006, z dne 19. 12.
2006, s katero je Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo,
da je v postopku priprave OPPN potrebno izvesti postopek
celovite presoje vplivov na okolje;
– objavila Program priprave (Uradni list RS, št. 30/07);
– izvedla 1. prostorsko konferenco.
Priprava OPPN se ob upoštevanju že izvedenih postopkov nadaljuje po določilih ZPNačrt.

5. člen
(financiranje)
Naročnik in investitor dokumenta je Občina Grosuplje,
Taborska cesta 2, Grosuplje.
6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani
Občine Grosuplje.
Št. 3500-001/06
Grosuplje, dne 5. junija 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

2862.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Gospodarska
cona Jug

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Grosuplje
dne 5. junija 2007 sprejel

3. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Občina Grosuplje začne pripravljati OPPN na podlagi
tega sklepa.
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
so določeni v Programu priprave, ob smiselni uporabi
ZPNačrt.
4. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OPPN sodelovati
nosilci urejanja prostora iz 4. člena Programa priprave.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev
urejanja prostora, ki niso našteti v 4. členu Programa priprave, se le-ta pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom
ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od podane zahteve. V
primeru molka nosilca urejanja prostora pri izdaji smernic
se šteje, da nimajo smernic, pri čemer pa mora pripravljalec
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
5. člen
(financiranje)
Naročnik in investitor dokumenta je Občina Grosuplje,
Taborska cesta 2, Grosuplje.
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Št.

6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani
Občine Grosuplje.
Št. 35005-004/99
Grosuplje, dne 5. junija 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

HRPELJE - KOZINA
2863.

Sklep o pričetku postopka priprave
občinskega prostorskega načrta (OPN)

Na podlagi 46. člena in v povezavi z 98. členom Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99,
65/02, 24/03 ter 75/06) je župan Občine Hrpelje - Kozina dne
8. 6. 2007 sprejel

SKLEP
o pričetku postopka priprave občinskega
prostorskega načrta (OPN)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljnjem
besedilu: OPN)
1.1. Ocena stanja
Občina Hrpelje - Kozina je do sprejetja tega sklepa vodila
postopek priprave Strategije prostorskega razvoja) (v nadaljevanju SPRO) in Prostorskega reda (v nadaljevanju PRO) na
podlagi Zakona o urejanju prostora, (Uradni list RS, št. 110/02
in 8/03). Tako je doslej pridobila večino obveznih in potrebnih
strokovnih podlag za kvalitetno pripravo strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter variantno rešitev urbanistične zasnove
za naselji Hrpelje in Kozina.
Pravna podlaga za pripravo OPN so poleg ZPN še podzakonski predpisi (v pripravi).
1.2. Razlogi
Razlog za pripravo OPN Občine Hrpelje - Kozina je v
spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel Zakon
o prostorskem načrtovanju. V skladu s 95. členom ZPN mora
občina v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka
39. člena zakona ZPN, sprejeti OPN.
1.3. Po mnenju Ministrstva za okolje in prostor je potrebno
za pripravo OPN Občine Hrpelje - Kozina izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje in postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana Občine Hrpelje - Kozina, v naravo
na varovanih območjih po odločbi MOP št. 35409-69/2007, z
dne 27. 3. 2007.
2. Območje in vsebina prostorskega načrta
OPN Občine Hrpelje - Kozina se izvede za celotno območje občine Hrpelje - Kozina. OPN vsebuje grafični in tekstualni
del, izdela se v digitalni in analogni obliki. Sestavni del OPN je
urbanistični načrt za naselje Hrpelje in Kozina.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri pripravi OPN se smiselno upoštevajo študije, analize
in strokovne podlage, izdelane in uporabljene v postopku priprave SPRO in PRO.
3.1. Izdelane strokovne podlage
– Analiza stanja v prostoru 2006
– Analiza razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja
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– Analiza teženj prostorskega razvoja
– Analiza razvojnih potreb in možnosti dejavnosti v pro-

3.2. Izdelava variantnih rešitev za OPN ni potrebna.
3.3. Za pripravo OPN Občine Hrpelje - Kozina pripravljavec
pridobi ažurne geodetske podlage v merilu 1:5000 (DKN in DTN).
Če se bodo v postopku priprave OPN izkazalo, da je na nivoju
OPN katere strateška izhodišča, cilje in ukrepe za posamezna
tematska področja ali območja še podrobneje preveriti, bo pripravljavec pridobil še dodatne strokovne preveritve in rešitve.
4. Faze in roki za pripravo prostorskega načrta
Predvideni roki za pripravo OPN ter njegovih posameznih
faz so:
– sklep o pričetku priprave OPN – junij 2007;
– priprava dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila ter posredovanje obeh na ministrstvo, pristojno za varovanje
okolja – december 2007;
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila, vključno z javno obravnavo, s pričetkom 15 dni po
pridobitvi ugotovitve ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, o
ustreznosti okoljskega poročila – 30 dni;
– objava stališča do pripomb in predlogov – 45 dni;
– priprava predloga OPN ter posredovanje tega pristojnemu ministrstvu – 90 dni;
– pridobitev sklepa pristojnega ministrstva o potrditvi predloga OPN – 75 dni;
– sprejem odloka o OPN na občinskem svetu ter objava v
uradnem listu.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki bodo podali smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
– Ministrstvo RS za okolje in prostor, Direktorat za prostor;
– Ministrstvo RS za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za okolje;
– Ministrstvo RS za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami;
– Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– Ministrstvo RS za promet, Direktorati za ceste, železnice
in letalstvo;
– Ministrstvo RS za šolstvo in šport;
– Ministrstvo RS za kulturo;
– Ministrstvo RS za obrambo;
– Ministrstvo RS za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje;
– Ministrstvo RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo;
– Ministrstvo RS za javno upravo;
– Ministrstvo RS za gospodarstvo, Direktorat za energijo;
– Ministrstvo RS za gospodarstvo, Direktorat za turizem;
– Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve;
– Ministrstvo RS za zdravje;
– Ministrstvo RS za notranje zadeve;
– Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
– Elektro Slovenije d.o.o. Ljubljana;
– Kraški vodovod Sežana d.o.o.;
– Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana d.d;
– Elektro Primorska d.d. Nova Gorica;
– Telekom Slovenije.
Sklep o začetku priprave začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS. Občina Hrpelje - Kozina pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor in vsem sosednjim občinam ter ga
objavi na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina.
Št. 4301-4/2007
Kozina, dne 8. junija 2007
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonimir Benčič-Midre l.r.
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Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Komen
za leto 2006

KOČEVJE
2864.

Cenik storitev oskrbe s toploto iz
distribucijskega omrežja

V skladu s 97. členom Energetskega zakona – EZ-UPB1
(Uradni list RS, št. 26/05) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namen daljinskega
ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 36/07),
soglasjem Občine Kočevje, številka 032-5/06-0111, z dne
6. 3. 2007, ter soglasjem Ministrstva za gospodarstvo, številka
301131/2007-7, z dne 1. 6. 2007, dobavitelj toplote objavlja

CENIK
storitev oskrbe s toploto iz distribucijskega
omrežja
S tem cenikom se določi variabilni in fiksni del cene
storitev oskrbe s toploto iz distribucijskega omrežja, ki jih zaračunava Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.,
kot dobavitelj toplote.

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Komen za
leto 2006, ki zajema prihodke in odhodke enotnega zakladniškega podračuna Občine Komen.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2006
obsega:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV

I.

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

662.792.835

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

482.502.163

DAVČNI PRIHODKI

348.277.702

700 Davki na dohodek in dobiček

274.148.036

70

II.
Cene storitev oskrbe s toploto iz distribucijskega omrežja
se obračunajo po naslednjih postavkah:
Proizvod –
storitev

Merska
enota

71
Cena EUR

Cena v SIT

704 Domači davki na blago in st.

39.518.457

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

MWh

– gospodinjstva

38,7910

9.295,87

– ostali odjem

48,3692

11.591,19

26.909,1849

6.448.517,06

Fiksni del

34.611.209

710 Udel. na dobičku in doh. od
premož.

Variabilni del
a) dobavljena
toplota

703 Davki na premoženje

MW/leto

713 Prih. od prod. blaga in opr. stor.
714 Drugi nedavčni prihodki
72

720 Prih. od prodaje osnov.
sredstev

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik
komunalnih storitev – energetika z dne 1. 3. 2002.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od dneva veljavnosti tega cenika.

73

5.128.199
65.431
17.705.717
6.748.752

17.221.082
1.383.000
15.838.082

TRANSFERNI PRIHODKI

145.363.873

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

137.650.398

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračun EU

7.713.475

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

711.886.255

40

TEKOČI ODHODKI

165.098.624

401 Odhodki delodajalcev za social.
varnost

KOMEN

402 Izdatki za blago in storitve

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Komen za leto 2006

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02) ter 16.
člena Statuta Občine Komen je občinski svet na 7. redni seji
dne 30. 5. 2007 sprejel

0

PREJETE DONACIJE

400 Plače in drugi izdatki

2865.

1.558.099

10.956.965

731 Prejete donacije iz tujine
74

15.450.992

722 Prih. od prod. zemlj.
in nemat. prem.
730 Prejete donacije iz domačih
virov

Št. 9/6-07-I/2
Kočevje, dne 7. junija 2007
Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
Direktor
Leon Behin l.r.

KAPITALSKI PRIHODKI

134.224.461

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

34.401.275
5.552.384
122.761.521
383.444
2.000.000
239.008.073
5.648.429

Uradni list Republike Slovenije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42

43

104.741.363

412 Transferi neprofit. organiz.
in ustanovam

35.376.436

413 Drugi tekoči domači transferi

93.241.845

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

290.766.729

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

290.766.729

NETO ZADOLŽEVANJE
(VIII. – IX. – X.)

41.300.000

XII.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNU(VII-X)

–7.793.420

3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada se vodijo na skupnem enotnem zakladniškem računu Občine Komen.
Prenos sredstev iz leta 2005

6.383.427,93 SIT
1.882.632,19 SIT

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

0 SIT

10.518.565

Stanje denarnih sredstev rezerv
31. 12. 2006

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

6.494.264

–49.093.420

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440 + 441 + 442)
DANA POSJILA IN POV. KAPITAL.
DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sred. kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

VII.

SKUPNI PRIMANJKLJAJ:
PRIHODKI – ODHODKI TER
SALDO PREJETIH IN DANIH
POSOJIL

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VIII.

ZADOLŽEVANJE

50

ZADOLŽEVANJE

41.300.000

500 Domače zadolževanje

41.300.000

–49.093.420

IX.

ODPLAČILO DOLGA

55

ODPLAČILO DOLGA

0

550 Odplačilo domačega dolga

0

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

–7.793.420

X.

XI.

Odhodki v letu 2006

IV.

VI.
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Prihodki v letu 2006

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

44
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INVESTICIJSKI TRANSFERI

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
III.

Št.

8.266.060,12 SIT

4. člen
Presežek sredstev po zaključnem računu se prenese v
leto 2007 in se izkazuje v računu financiranja.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski
svet Občine Komen in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 410-06/2007-6
Komen, dne 30. maja 2007
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

2866.

Odlok o občinskih taksah v Občini Komen

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in
21/06 – odločba US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter 7. in 16. člena
Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski
svet Občine Komen na 7. redni seji dne 30. 5. 2007 sprejel

ODLOK
o občinskih taksah v Občini Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa obveznost plačevanja občinske
takse v Občini Komen (v nadaljevanju: občina), vrsto in višino
takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
Prihodki od občinskih taks so lastni vir financiranja občine.
2. člen
V občini so predpisane občinske takse za uporabo naslednjih predmetov in storitve:
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih
prireditev;
– oglaševanje na javnih mestih;
– parkiranje na javnih površinah;
– uporabo javnega prostora za kampiranje;
– druge oblike uporabe javne površine ali javnega mesta,
če tako določa zakon.
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Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka
tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z
zakonom prepovedano ali če je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
3. člen
V prejšnjem členu uporabljena izraza »javna površina« in
»javno mesto« imata naslednji pomen:
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi
pogoji namenjena vsem. Za javno površino se štejejo ceste,
poti, pločniki, pešpoti, parkirišča, pokopališča, igrišča, parki,
zelenice, rekreacijske površine in druge urejene in neurejene
javne površine.
Javno mesto je vsako mesto v prostoru, ki je v javni rabi
in na katerega je taksni predmet nameščen, tako, da je njegova
sporočilnost usmerjena navzven v javni prostor. Takšna mesta
so ograje, zidovi, stavbe, fasade, strehe, mostovi, stebri in
druge podobne konstrukcije in površine.
4. člen
Taksni zavezanci za plačilo občinske takse so pravne
osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki
samostojno opravljajo dejavnost ali fizične osebe, ki uporabljajo
taksne predmete in izvajajo storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec).
Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec
lastnik taksnega predmeta.
5. člen
Takse se določajo v točkah. Število točk je za posamezne
taksne predmete določeno v taksni tarifi, ki je, kot posebni del,
sestavni del tega odloka.
Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.
6. člen
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 0,052
EUR.
Vrednost točke za obračun občinskih taks sprejme s sklepom občinski svet do konca koledarskega leta za naslednje leto.
II. PRIGLASITEV, NASTANEK, ODMERA IN PRENEHANJE
TAKSNE OBVEZNOSTI
7. člen
Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve,
preneha pa s potekom dneva oziroma meseca, v katerem je
taksni zavezanec odstranil taksni premet oziroma ga prenehal
uporabljati ter obvestil občinsko upravo o prenehanju uporabe
ali odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju izvajanja
storitve.
Dejstvo, da taksnega predmeta zavezanec začasno ne
uporablja, ne vpliva na taksno obveznost.
8. člen
Taksni zavezanci morajo namero pričetka uporabe taksnega predmeta predhodno prijaviti občinski upravi in pred
postavitvijo taksnega predmeta ali pred izvajanjem storitve
na javni površini pridobiti njeno soglasje ali dovoljenje za vse
taksne predmete, ki fizično posegajo na javno površino, so
postavljeni na javnih napravah ali objektih ali kakorkoli vplivajo
na promet.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o
zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega
predmeta in vrsto taksnega predmeta (površina, število, ipd.).
9. člen
Taksni zavezanec je dolžan vsako spremembo taksnega
predmeta ali izvajanja storitve oziroma spremembo zavezanca
prijaviti občinski upravi v roku 15 dni od nastale spremembe.

Uradni list Republike Slovenije
Taksnih predmetov ali izvajanje storitev, za katere je potrebno dovoljenje ali soglasje iz prejšnjega člena tega odloka,
ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja občinske uprave.
10. člen
Taksnemu zavezancu se plačilo občinske takse odmeri
z odločbo.
Občinske takse odmerja občinska uprava na podlagi prijav zavezancev, izdanih soglasij in dovoljenj iz 8. člena tega
odloka ali v primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne
obveznosti, na podlagi uradne ugotovitve pooblaščene osebe
občinske uprave.
11. člen
Občinsko takso plačujejo taksni zavezanci za določeno
časovno obdobje (leto, mesec ali dan) vnaprej oziroma tako,
kot je določeno z odločbo.
V primeru, ko je za uporabo taksnega predmeta določeno mesečno plačilo občinske takse, taksna obveznost pa ne
nastane prvega dne v mesecu, se pri odmeri občinske takse
upošteva število točk, sorazmerno številu dni, za katere je
taksna obveznost nastala.
III. OPROSTITVE TAKSNE OBVEZNOSTI
12. člen
Občinske takse ne plačujejo državni ter občinski organi,
javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, vsi v okviru opravljanja svoje dejavnosti.
13. člen
Za taksni predmet se ne šteje ena označba gospodarskega subjekta (družbe) ali poslovne enote, ki je po zakonu obvezen, pod pogojem, da po vsebini ustreza veljavnim zakonskim
predpisom. Vsaka nadaljnja označba šteje kot reklamni napis.
14. člen
Glede na namen so plačila občinske takse oproščene:
– objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v času
volilne kampanje;
– taksni predmeti, ki opozarjajo na kulturne, naravne in
zgodovinske znamenitosti v občini;
– objave kulturnih, športnih in humanitarnih prireditev v
organizaciji društev, s sedežem v občini;
– objave prireditev, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem v občini;
– objave prireditev, ki so neprofitne narave in pomembne
za razvoj turizma v občini;
– objave sponzorjev vseh navedenih prireditev na prireditvenem prostoru.
15. člen
Poleg oprostitev iz 11. člena tega odloka lahko župan, na
predlog občinske uprave, s sklepom oprosti posamezne taksne
zavezance plačila občinske takse, kadar gre za prireditev ali
dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture
ali športa v občini.
Na predlog občinske uprave lahko župan s sklepom oprosti posameznega taksnega zavezanca plačila občinske takse iz
prejšnjega odstavka, če gre za taksne predmete v zvezi:
– s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega
pomena, ki promovirajo občino in so sofinancirane s strani
občine, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev
prireditve;
– s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij
in društev;
– s prireditvami in aktivnostmi, ki so neprofitne narave in
pomembne za razvoj turizma v občini;
– s tradicionalnimi prireditvami, ki jih prirejajo društva v
sodelovanju z vaško skupnostjo v kraju svojega sedeža;
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– z obnovo zgodovinskih in kulturnih spomenikov na območju občine;
– z obnovo objektov v lasti občine, občinskih javnih podjetij in zavodov;
– aktivnostmi za revitalizacijo starega dela naselja Štanjel.
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23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
VII. POSEBNI DEL
TARIFE OBČINSKIH TAKS

IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska
uprava.
17. člen
Obveznost prijave, uporabe oziroma namestitve taksnega
predmeta ugotavlja pooblaščena oseba občinske uprave, ki
preverja tudi resničnost podatkov na prijavah taksnih obveznosti in plačilo občinske takse.
V primeru ugotovitve, da taksna obveznost ni prijavljena
ali da so v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali da občinska
taksa ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko pooblaščena
oseba občinske uprave odredi na stroške taksnega zavezanca
odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev
izvajanja taksne storitve na javni površini, za čas do izpolnitve
pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali
za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
18. člen
Če taksni zavezanec ne plača taksne obveznosti v predpisanem roku, se ta prisilno izterja. Prisilno izterjavo občinskih
taks opravi organ, ki je pristojen za izterjavo davkov.
V. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z globo v znesku 800 EUR se za prekršek sankcionira
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
1. če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku
(8. člen),
2. če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti (8. člen),
3. če postavi taksni predmet brez soglasja ali dovoljenja
pristojnega občinskega organa oziroma ga postavi v nasprotju
s soglasjem (8. člen),
4. če ne prijavi sprememb taksnega predmeta, ki vplivajo
na odmero taksne obveznosti (9. člen).
Z globo v znesku 200 EUR se sankcionira odgovorna
oseba pravne osebe, posameznik ali fizična oseba, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete v skladu z Odlokom o komunalnih taksah v Občini Komen
(Uradni list RS, št. 15/98 in 26/98 – popravek), so dolžni taksno
obveznost po tem odloku prijaviti občinski upravi v roku 15 dni
po uveljavitvi odloka. Taksna obveznost po tem odloku se v tem
primeru odmeri od dne 1. 1. 2007 dalje oziroma od dne postavitve
taksnega predmeta ali pričetka izvajanja taksnih storitev.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
komunalnih taksah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 15/98
in 26/98 – popravek).

TARIFA Št. 1
Uporaba javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih
prireditev
Za uporabo javnih površin in drugih javnih mest za prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev znaša občinska taksa
za vsak uporabljeni m2 dnevno:
1.1. za tlakovane, asfaltirane ali betonske
površine
– 10 točk
1.2. za ostale površine (makadamske, travnate, zelenice)
– 5 točk
TARIFA Št. 2
Oglaševanje na javnih mestih
Za reklamne napise, objave, oglase, ozvočevalna sredstva ter podobna sredstva za reklamiranje in sporočila, ki so
postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
znaša taksa:
2.1. za panoje, table, transparente, reklamne
zastave in drugo podobno oglaševanje, za vsak
začeti m2, mesečno:
– 60 točk
2.2. za panoje, table, transparente, reklamne
zastave in drugo podobno oglaševanje, za vsak
začeti nadaljnji m2, mesečno:
– 40 točk
Za osvetljene oziroma kakorkoli svetlobno opremljene
taksne predmete se število točk iz taksne tarife 2.1. in 2.2.
poveča s faktorjem 2,5.
Pri dvostranskih ali večstranskih taksnih predmetih, razen
pri svetlobnih, se vsaka stran šteje kot en taksni predmet.
2.3. za plakate, letake in druga podobna obvestila ter oglaševanje, od m2 površine na dan:
– 1 točka
2.4. za stacionarne in mobilne ozvočevalne
naprave, dnevno:
– 400 točk
TARIFA Št. 3
Parkiranje na javnih površinah
Za uporabo javnih površin za parkiranje ali
druge začasne namene znaša taksa dnevno za
vsak začeti m2:
3.1. tlakovane, asfaltirane, betonske in podobne utrjene površine
– 1,0 točka
3.2. makadamske in ostale površine
– 0,5 točke
Opombe:
a) Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za
določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega
prostora (npr. parkiranje ob večjih prireditvah, uporaba javnega
prostora za večje politične, zabavne ali gospodarsko-pridobitne
prireditve) in je dovoljena na podlagi ustreznega občinskega
akta.
b) Taksni predmet po tej tarifi je tudi uporaba parkirnega
prostora zaradi opravljanja dejavnosti, ne glede na to kje je
parkirni prostor.
TARIFA Št. 4
Uporaba javnega prostora za kampiranje
Za uporabo javnega prostora za kampiranje se plača
dnevno za vsak začeti m2:
4.1. tlakovane, asfaltirane, betonske in podobne utrjene površine
– 2 točki
4.2. zelene, makadamske in druge površine
– 1 točka
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TARIFA Št. 5

Druge oblike uporabe javne površine
Za druge oblike uporabe javne površine, kot je postavitev gradbenih odrov, ureditev gradbišč, postavitev kioskov,
telefonskih govorilnic, stojnic, uporabo pločnikov ali trgov v
gospodarske, gostinske in trgovske namene:
5.1. za uporabo tlakovanih, asfaltiranih ali
posebej vzdrževanih površin za gradbene namene, za ureditev gradbišč za potrebe gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, dnevno:
5.1.1. – poslovnih in drugih objektov, od m2
– 3 točke
5.1.2. – poslovno stanovanjskih objektov, od
m2
– 2 točki
5.1.3. – stanovanjskih objektov, od m2
– 1 točka
5.2. za uporabo javnih površin za gostinstvo,
trgovino in podobno od m2 – dnevno:
5.2.1. za tlakovane, asfaltirane in betonske
površine, od m2 dnevno
– 15 točk
5.2.2. za makadamske in ostale vzdrževane
površine, od m2 dnevno
– 10 točk
5.2.3. za uporabo površin za potujočo prodajo, mesečno
– 300 točk
5.3. Za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori znaša taksa od vsakega začetega m2:
5.3.1. – letno
– 500 točk
5.3.2. - mesečno
– 50 točk
Opomba:
Taksni predmet pod točko 5.3. vključuje uporabo pločnika
in druge javne površine pred poslovnim prostorom oziroma v
njegovi neposredni bližini, za neposredno opravljanje iste dejavnosti, kot se opravlja v tem prostoru in vsako drugačno omejitev javne uporabe take površine zaradi poslovnih interesov
(npr. zagrajevanje javne površine pred poslovnim prostorom).
Šifra: 422-02/2007
Komen, dne 30. maja 2007
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

2867.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB6), Odloka o plačah funkcionarjev
(Uradni list RS, št. 14/06) in 1/07 odločba US) in 16. člena
Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je občinski
svet na 7. redni seji dne 30. 5. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list
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RS, št. 58/05) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da
se glasi:
»Za ureditev plač občinskih funkcionarjev se uporabljajo
določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 110/06), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS,
št. 14/06 in 1/07 – odločba US), Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I,
4/93, 13/93, 18/94) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 UPB in 21/06 – odločba US).«
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Plačni razred župana je določen v Odloku o plačah
funkcionarjev, osnovna plača župana pa v Prilogi I Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju.
Vrednost plačnih razredov se usklajuje enkrat letno, višina uskladitve pa se dogovori s Kolektivno pogodbo za javni
sektor.
Funkcija župana Občine Komen je uvrščena v 49. plačni
razred.
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.
Za opravljanje funkcije župan ni upravičen do drugih dodatkov, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada funkcionarju
za poklicno opravljanje funkcije.«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Plačni razred podžupana določi župan s sklepom, ob
upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem
prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni
razred občinski svet.
Če podžupan opravlja funkcijo neprofesionalno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini največ 50% plače, ki bi
jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka
za delovno dobo.
Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada plačilo oziroma nagrada, ki pripada ostalim članom občinskega sveta oziroma delovnega
telesa.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-03/2007-2
Komen, dne 30. maja 2007
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

2868.

Sklep o merilih za vrednotenje programov,
prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje
programov na področju družbenih dejavnosti
in turizma v letu 2007

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o sofinanciranju športa
v Občini Komen (Uradni list RS, št. 102/01), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02),
Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Komen
(Uradni list RS, št. 33/06), Odloka o proračunu Občine Komen
za leto 2007 (Uradni list RS, št. 30/07) in 16. člena Statuta Ob-
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Št.

čine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine
Komen na 7. seji dne 30. 5. 2007 sprejel

SKLEP
o merilih za vrednotenje programov, prijavljenih
na javni razpis za sofinanciranje programov na
področju družbenih dejavnosti in turizma v letu
2007
1. člen
S tem sklepom se določajo merila za vrednotenje programov, ki jih bodo izvajalci na področju družbenih dejavnosti in
turizma prijavili na javni razpis za sofinanciranje programov na
področju družbenih dejavnosti in turizma v letu 2007. Občina
objavi en razpis za vsa področja hkrati.
2. člen
Strokovne komisije so pri vrednotenju vseh programov
dolžne na začetku ocenjevanja prijavljenih in odobrenih programov upoštevati naslednja splošna merila, ki veljajo za vsa
področja družbenih dejavnosti in turizma:

Merilo

Število točk

1

Sedež v občini

2

Značaj regionalnega društva ali
medobčinske zveze društev, javni
zavod pod soustanoviteljstvom
Občine Komen s sedežem izven
občine

20

Številčnost članov s
članarino za tekoče leto

plačano

5
1 točka/5 članov

3. člen
Strokovna komisija za ocenjevanje programov iz letnega
programa športa za 2007 mora poleg splošnih meril uporabljati
še Merila, normative in pogoje za izvajanje letnega programa
športa v Občini Komen.
4. člen
Strokovna komisija za ocenjevanje programov iz letnega
programa kulture za 2007 mora poleg splošnih meril uporabljati
še merila za vrednotenje kulturnih programov in projektov iz
letnega plana kulture za leto 2007.
5. člen
Strokovna komisija za ocenjevanje programov s področja
turizma mora poleg splošnih meril uporabljati še naslednja merila za vrednotenje programov na področju turizma:
Merila za vrednotenje programov na področju turizma
Točke
Turistične prireditve
prireditev za člane društva

5

prireditev za občane

10

prireditev medobčinskega pomena
prireditev
pomena

nacionalnega

Stran

ali

15
mednarodnega

20

sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami v
občini

10

sodelovanje z društvi in organizacijami izven
občine

10

7335

Točke
prireditev s področja kulturne in naravne dediščine

10

predvidena promocija prireditve (oglaševanje)

do 15

turistično promocijska vrednost prireditve (pomen
prireditve za turistično prepoznavnost občine)

do 15

organizacijska zahtevnost prireditve
(število angažiranih članov društva, število
nastopajočih, število obiskovalcev, tehnične
zahteve prireditve)

do 15

Izdaja turističnih publikacij
publikacija namenjena turistom

30

predvidena naklada publikacije nad 1000 kosov

10

prevodi v tuje jezike

do 30

strokovne reference vseh snovalcev publikacije

do 20

sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami v
občini
pokrivanje deleža ozemlja občine

Splošna merila

3
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10
do 20

promocija kulturne dediščine in naravnih vrednot

15

promocija turistične ponudbe

10

brezplačen dostop do publikacije

15

6. člen
Strokovna komisija za ocenjevanje programov ostalih humanitarnih in neprofitnih organizacij mora poleg splošnih meril
uporabljati še merila za vrednotenje programov iz Pravilnika
o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini
Komen in Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Komen za izvajanje dejavnosti društev, združenj in ostalih
neprofitnih organizacij.
7. člen
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 032-10/2007-3
Komen, dne 23. maja 2007
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

2869.

Letni program športa v Občini Komen za leto
2007

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o sofinanciranju
športa v Občini Komen (Uradni list RS, št. 102/01), Odloka o
proračunu Občine Komen za leto 2007 (Uradni list RS, št. 30/07)
in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je
Občinski svet Občine Komen na 7. seji dne 30. 5. 2007 sprejel

LETNI PROGRAM
športa v Občini Komen za leto 2007
1. člen
Letni program športa določa naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v Občini Komen. V njem so
opredeljeni posamezni programi športa, njihov obseg in vrste
dejavnosti ter zagotovljen obseg proračunskih sredstev.
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Občina Komen bo v letu 2007 za sofinanciranje programov izvajalcev Letnega programa športa v Občini Komen
zagotovila:
– za sofinanciranje letnega programa športa po razpisu
proračunska sredstva v višini 29.210 EUR,
– za sofinanciranje ostalih športnih programov in dejavnosti po razpisu proračunska sredstva v višini 6.259 EUR,
– za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja športnih
objektov proračunska sredstva v višini 4.590 EUR,
– za projektno tehnično dokumentacijo balinarske dvorane proračunska sredstva v višini 12.101 EUR.
2. člen
Pravico do sofinanciranja programov letnega programa
športa imajo naslednji izvajalci letnega programa športa, če izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v javnem razpisu, v Merilih za izvajanje in vrednotenje letnega programa športa v Občini Komen
in 2. členu Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Komen, in
izvajajo športne programe na področju Občine Komen:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva
na območju Občine Komen,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v
športu in so splošno koristne ter so neprofitne,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa
športa.
3. člen
Za uresničevanje javnega interesa v športu se iz občinskega proračuna sofinancira naslednje vsebine:
1 Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
1.1 Programi na področju interesne športne vzgoje
predšolskih otrok: »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«,
»Ciciban planinec« in »Športne dejavnosti«, ki jih organizirajo
izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja
osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti,
ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Občina sofinancira propagandno gradivo, strokovni kader, objekt za izvedbo 60-urnih
programov na skupino z največ 10 otroki.
1.2 Programi na področju interesne športne vzgoje
šoloobveznih otrok od 6. do 15. leta starosti: »Zlati sonček«,
»Krpan«, »Naučimo se plavati« in »Drugi 80-urni programi« za
skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok. Občina sofinancira
izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki
in 80-urnih drugih programov na skupino z največ 20 otroki,
propagandno gradivo, organizacijo občinskih šolskih prvenstev
ter udeležbo na regijskih in državnih šolskih prvenstvih.
1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
Programi vključujejo osnovnošolske otroke, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko
motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki, in ki nastopajo
v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka,
mednarodnih tekmovanjih ter evropskih in svetovnih prvenstvih. Občina sofinancira uporabo objekta, materialne stroške
in strokovni kader za športne priprave.
1.4 Interesna športna vzgoja mladine (od 15. do
20. leta starosti)
Programi vključujejo mlade, ki se prostovoljno vključujejo
v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih
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znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju
zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe
po igri in tekmovalnosti. Občina sofinancira: objekt za 80-urne
programe na skupino z največ 20 udeleženci.
1.5 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki
so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Občina sofinancira
objekt, materialne stroške in strokovni kader za priprave in
tekmovanja posameznikov.
1.6 Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80-urne programe v izbranih športnih panogah. Občina sofinancira objekt za 80-urne
programe na skupino z največ 20 študenti.
1.7 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Programi vključujejo otroke in mlade s posebnimi potrebami z namenom izboljšanja socialne integracije in vključevanja v
vsakdanje življenje. Občina sofinancira strokovni kader in objekt
za 80-urne programe na skupino z največ 10 udeleženci.
2 Športna rekreacija
Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega
časa odraslih. Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje in
merila, ki so določeni v Merilih, pogojih in normativih za izvajanje letnega programa športa v Občini Komen.
To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma
sami. Zaradi javnega interesa po vključevanju čim večjega
števila občanov v športne aktivnosti pa se iz občinskega proračuna sofinancira sledeče:
– uporabo objekta za 80-urni program vadbe na skupino
z največ 20 člani,
– strokovni kader za vadbo socialno in zdravstveno ogroženih občanov ter občanov, starejših od 65 let,
– množične prireditve občinskega pomena,
– organizirana rekreacijska tekmovanja na nivoju občine.
3 Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih
sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializacij, razvedrilu in
tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Občina sofinancira strokovni kader in objekt za 80-urne
programe na skupino z največ 10 udeleženci.
4 Kakovostni šport
Programi vključujejo priprave in športna tekmovanja ekip
in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih
strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev
v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov gre za nastope registriranih športnikov,
v okviru panožnih zvez, v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka. Občina sofinancira: uporabo objekta,
materialne stroške in strokovni kader.
5 Vrhunski šport
Programi vključujejo priprave in tekmovanje športnikov,
ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Občina sofinancira uporabo objekta in strokovni kader za vrhunske športnike, ki imajo stalno prebivališče v Občini Komen, ter v individualnih športnih panogah
in v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so
kategorizirani vrhunski športniki, najmanj 210 ur in največ
1200 ur programa.
V primeru, da na območju Občine Komen ni na voljo
ustreznega objekta in strokovnega kadra, se sofinancira uporabo prostora in strokovni kader v individualnih športnih panogah
tudi izven območja Občine Komen v obsegu največ 500 ur.

Uradni list Republike Slovenije
6 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
v športu
Programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov so namenjeni pridobivanju ustreznih nazivov, licenc in
njihovo potrjevanje. Občina sofinancira: kotizacijo za udeležbo
na usposabljanju oziroma izpopolnjevanju v skladu s sprejetim
srednjeročnim in letnim programom usposabljanja strokovnih
kadrov v športni zvezi.
7 Razvojne naloge in raziskovalna dejavnost
Namen sofinanciranja raziskovalne dejavnosti je izvajanje
uporabnih in razvojnih raziskav s področja športa v Občini Komen ter uporaba rezultatov v praksi, raziskovalna in založniška
dejavnost. Razvojne in strokovne naloge v športu zajemajo
udeležbo in organizacijo športnih prireditev, usposabljanje in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov in informacijski sistem na
področju športa. Pretežni del sredstev se namenja za udeležbo
za organizacijo prireditev, ki imajo učinek na razvoj in promocijo
športa v Občini Komen, ter za izobraževanje in usposabljanje
strokovnih kadrov v društvih.
Izvajalci raziskovalne in založniške dejavnosti morajo v prijavi na javni razpis priložiti tudi mnenje ustrezne inštitucije. Občina sofinancira dokazljive materialne stroške, povezane z raziskavo. Na javni razpis pod to točko se lahko prijavijo tudi fizične
osebe, ki imajo stalno bivališče v Občini Komen in registrirano
dejavnost založniške raziskovalne dejavnosti.
8 Udeležba in organizacija mednarodnih, državnih,
medobčinskih in občinskih športnih prireditev
Gre za prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o
športu, katere imajo namen pospeševanja motivacije za šport,
športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj. Občina
sofinancira dokazljive materialne stroške, povezane s prireditvijo. Na javni razpis pod to točko se lahko prijavijo tudi izvajalci,
ki nimajo sedeža v občini, s pogojem, da se prireditev izvaja na
območju Občine Komen.
9 Športni objekti in oprema
Za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov
in opreme se zagotavljajo sredstva na podlagi pripravljenega
popisa športnih objektov in opreme v občini ter prioritetnega
vrstnega reda izgradnje in vzdrževanja.
Višina sredstev, ki se jo namenja za investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme, znaša največ 50% predračunske vrednosti.
Za projektno tehnično dokumentacijo balinarske dvorane
se nameni proračunska sredstva, opredeljena v prvi točki tega
letnega programa.
4. člen
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini
Komen za leto 2007 bo župan objavil Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Komen za leto 2007.
Št. 67102-01/2007-1
Komen, dne 30. maja 2007
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

2870.

Merila, normativi in pogoji za izvajanje letnega
programa športa v Občini Komen

Na podlagi določil Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o sofinanciranju
športa v Občini Komen (Uradni list RS, št. 102/01), Odloka o
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proračunu Občine Komen za leto 2007 (Uradni list RS, št. 30/07)
in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je
Občinski svet Občine Komen na 7. seji dne 30. 5. 2007 sprejel

M E R I L A,
NORMATIVE IN POGOJE
za izvajanje letnega programa športa
v Občini Komen
1. člen
Sistem vrednotenja športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v naslednje štiri skupine:
– 1. skupina: izvajalci programov v individualnih športih,
v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih
nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka,
– 2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športih,
v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih
nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka,
– 3. skupina: izvajalci različnih športno-rekreativnih programov,
– 4. skupina: izvajalci miselnih iger.
2. člen
V izbor in vrednotenje se uvrstijo samo programi, ki se
izvajajo na območju Občine Komen ali se izvajajo za občane
Občine Komen.
3. člen
I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega programa.
1. Športna vzgoja predšolskih otrok (do 6. leta)
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji programi:
– Za izvajanje programa »Zlati sonček« v vzgojno varstvenih zavodih se zagotovi propagandno gradivo (knjižice z
nalepkami, priročniki, diplome, medalje).
– Za izvajanje akcije »Naučimo se plavati« se lahko sofinancira strokovni kader in objekt v obsegu po 20 ur na skupino
največ 10 otrok.
– Za izvajanje programa Ciciban planinec se sofinancira
strokovni kader za 5 pohodov in propagandno gradivo (knjižice,
priznanja).
– Za izvajanje drugih programov, ki jih izvajajo športna
društva in drugi izvajalci, se zagotavlja objekt in sofinancira
strokovni kader za največ 60 ur na skupino od 8 do 20 otrok.
Velikost
skupine

Število
ur

Strokovni kader
št. točk

max. 10

/

10/skupina/pohod

Naučimo se
plavati

min. 5, max. 10

20

30

Drugi 60-urni
programi

min. 8, max. 20

60

60

Program
Ciciban
planinec

2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6. do
15. leta)
2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji programi:
– Za izvajanje programov »Zlati sonček« in »Krpan« se
zagotovi propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, diplome,
medalje).
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– Za izvajanje akcije »Naučimo se plavati« se lahko
sofinancira strokovni kader za 20 ur na skupino največ 10 in
najmanj 5 otrok – neplavalcev. Ne sofinancira se učenja plavanja, ki je del šolskega programa v okviru šole v naravi in je že
financiran iz javnih sredstev.
– Za izvajanje programa učenja smučanja se sofinancira
strokovni kader 20 ur na skupino 10 otrok.
– Za izvajanje drugih programov, ki jih izvajajo športna
društva in drugi izvajalci, se zagotavlja objekt in sofinancira
strokovni kader za največ 80 ur vadbe na skupino od 8 do
20 otrok.
– Za izvajanje dejavnosti tabornikov in planincev se
sofinancira strokovni kader za največ 10 dnevnih aktivnosti na
skupino oziroma za največ 10 pohodov na skupino.
Program

Velikost
skupine

Število
ur

Strokovni kader
št. točk

Planinec

min. 8, max. 12

/

10/skupina/pohod

Naučimo se
plavati

min. 5, max. 10

20

30

Učenje
smučanja

min. 7, max. 10

20

30

Drugi 60-urni
programi

min. 8, max. 20

80

80

– v individualnih športih šteje skupina najmanj 6 vade-

– v kolektivnih športih šteje skupina najmanj 12 vadečih.
2.3. Športna vzgoja šoloobveznih otrok s posebnimi
potrebami
Sofinancira se:
– 80-urni programi, kot je razvidno iz tabele,
– šolska tekmovanja na republiški ravni – materialni stroški.
Število ur

Strokovni kader
št. točk

80

80

80-urni program

3. Športna vzgoja mladine (od 15 do 20 leta)
3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od
15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne
do 80-urne programe za skupine z največ 20 mladimi. Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta
in strokovni kader.
Število ur

Strokovni kader
št. točk

80

80

80-urni program

Iz občinskega proračuna se lahko sofinancira tudi organizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih tekmovanjih na
občinskih, medobčinskih, področnih in državni ravni.
Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec v skladu z razpisnimi pogoji posreduje dokumentacijo o opravljenem šolskem
tekmovanju.
2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport
V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih
udeleženci so športniki, registrirani pri panožni športni zvezi, ki
vadijo v vadbeni skupini najmanj 3-krat tedensko, 9 mesecev v
letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko
postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske,
kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih
določi panožna Športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za
šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem
objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in
spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam,
ki morajo imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za
sestavo ekipe, zagotovi:
– objekt,
– strokovni kader v obsegu, kot je razvidno iz tabele,
– materialni stroški, kot je razvidno iz tabele.

Število ur

čih,

Strokovni Materialni
kader
stroški
št. točk
št. točk

cicibani/cicibanke

160

160

120

mlajš-i/e dečki/deklice

240

240

140

starejš-i/e dečki /deklice

320

320

180

Pri najemu objekta in strokovnemu kadru se upošteva
naslednja velikost skupin:

3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport
Programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo
mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje kakovostnih in
vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih
udeleženci so športniki registrirani pri panožni športni zvezi, ki
vadijo v vadbeni skupini najmanj 4-krat tedensko, 10 mesecev
v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam, ki
morajo imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za sestavo ekipe, zagotovi najem objekta, strokovni kader in materialne
stroške, kot je razvidno iz tabele, in bonus točke za kategorizirane športnike-tekmovalce.

Število ur

Strokovni
kader
št. točk

Materialni stroški
št. točk

Kadeti

360

360

200

Mladinci/mladinke

400

400

220

Bonus točke
Programi

Bonus točke za kategorizirane
športnike-tekmovalce

Kakovostni šport

Vrhunski šport

Individualni šport

20

40

Kolektivni šport

10

20

ški.

3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Sofinancira se:
– 80-urni programi, kot je razvidno iz tabele,
– šolska tekmovanja na republiški ravni – materialni stro-

80-urni program

Število ur

Strokovni kader
št. točk

80

80
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3.4. Interesna športna dejavnost študentov
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem
objekta in strokovni kader za do 80-urne programe.
Število ur

Strokovni kader
št. točk

80

80

80-urni program

II. ŠPORTNA REKREACIJA
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do 80-urne programe na skupino. Za socialno
ogrožene ter starejše od 65 let se lahko sofinancira tudi 80 ur
strokovnega kadra.
Število ur

Strokovni kader
št. točk

80

80

Sofinancirajo se tudi množične prireditve občinskega pomena in organizirana rekreacijska tekmovanja na nivoju občine.
Za ta del rekreacijske dejavnosti se sofinancira stroški organizacije v višini 50 točk za tekmovanje ali prireditev.
III. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem
ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom.
Programe vadbe se sofinancira preko Zavoda za šport ali
društev invalidov. Za izvajanje programov se sofinancira 80 ur
najemnine objekta na skupino in 80 ur strokovnega kadra na
skupino. V skupini mora biti najmanj 10 udeležencev.

Vadbena skupina
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Število ur

Materialni
št. točk

Bonus točke za
kategorizirane
športnike

320

260

5/športnik/mesec

V. VRHUNSKI ŠPORT

Študentom – posameznikom se lahko sofinancira programe športne dejavnosti le v okviru njihovega izobraževanja na
podlagi njihovih vlog s priloženim mnenjem Fakultete za šport
pod pogojem, da študent redno dela v športnem društvu ali
klubu Občine Komen in da redno opravlja študijske dejavnosti.
Sredstva se nakaže Fakulteti za šport.

Vadbena skupina
(starejši občani od 65 let)

Člani/članice
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Število ur

Strokovni kader
št. točk

80

80

IV. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja
članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih,
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne
zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni
skupnosti. S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez
nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnih
prvakov. Klubi, ki kandidirajo za ta sredstva, morajo imeti zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti.
Upravičencem se iz občinskega proračuna lahko sofinancira najem objekta za do 320 ur programa in prizna bonus točke
za kategorizirane športnike.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
podlagi točkovanja po tabeli. Bonus točke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status državnega razreda, se
določijo v višini 5 točk na mesec.

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki
imajo status športnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda v panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger.
V te programe so vključeni perspektivni športniki in
športnice ter ostali športniki in športnice, ki tekmujejo v
članskih kategorijah. Upoštevajo se kategorizirani športniki
po kriterijih Olimpijskega komiteja – Združenja športnih zvez
Slovenije.
Upravičencem se iz občinskega proračuna lahko sofinancira najem objekta za do 320 ur tega programa in prizna bonus
točke za kategorizirane športnike.
Za sofinanciranje programov vrhunskega športa prejme
klub ali društvo za vsakega člana, ki je kategoriziran športnik
svetovnega razreda 15 točk na mesec, za športnika mednarodnega in perspektivnega razreda pa 10 točk na mesec.
VI. RAZVRSTITEV INDIVIDUALNIH IN KOLEKTIVNIH
ŠPORTNIH PANOG V RAZREDE PO KRITERIJIH
RAZŠIRJENOSTI IN KAKOVOSTI
1 Individualne panoge:
A Razširjenost:
1. v program je vključenih več kot 30 registriranih tekmovalcev v najmanj petih različnih starostnih kategorijah
2. v program je vključenih najmanj 20 registriranih tekmovalcev v najmanj treh različnih starostnih skupinah
3. v program je vključenih najmanj 5 registriranih tekmovalcev.
B Kakovost:
1. Najmanj 6 udeležencev programa je kategoriziranih
športnikov oziroma so na uradnem državnem prvenstvu dosegli
uvrstitev do 10. mesta, če je sodelovalo najmanj 25 tekmovalcev, oziroma do 5. mesta, če jih je sodelovalo najmanj 10.
2. Najmanj 3 udeleženci programa so kategorizirani športniki oziroma so na uradnem državnem prvenstvu dosegli uvrstitev do 10. mesta, če je sodelovalo najmanj 25 tekmovalcev
oziroma do 5. mesta, če jih je sodelovalo najmanj 10.
3. Najmanj 1 udeleženec programa je kategoriziran športnik oziroma je na uradnem državnem prvenstvu dosegel uvrstitev do 10. mesta, če je sodelovalo najmanj 25 tekmovalcev
oziroma do 5. mesta, če jih je sodelovalo najmanj 10.
2 Kolektivne panoge:
A Razširjenost:
1. Program obsega vadbo in tekmovanje v najmanj petih
različnih starostnih kategorijah,
2. Program obsega vadbo in tekmovanje v najmanj treh
različnih starostnih kategorijah,
3. Program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno
vadbeno skupino.
B Kakovost:
1. Vadbena skupina nastopa v najvišji državni ligi, oziroma je uvrščena v prvo tretjino vseh uvrščenih ekip, če je
prva liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni
ligaški.
2. Vadbena skupina nastopa v drugi državni ligi, oziroma
je uvrščena v prvo polovico vseh uvrščenih ekip, če je prva liga
tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški.
3. Vadbena skupina nastopa v tretji državni ali izjemoma
(če gre za vadbeno skupino iz programa 1. stopnje razširjeno-
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sti) regionalni ligi, oziroma je uvrščena v zadnjo tretjino vseh
uvrščenih če je prva liga tudi edina v tej panogi ali če sistem
tekmovanja ni ligaški.
Vadbene skupine, ki so prijavljene v kakovostnem in vrhunskem športu, dobijo dodatno število točk, kot je razvidno iz
preglednice.
PREGLEDNICA
KRITERIJ

KAKOVOST

RAZŠIRJENOST

1

2

3

1

90 točk

80 točk

70 točk

2

60 točk

50 točk

40 točk

3

30 točk

20 točk

10 točk

Ovrednoti se vsako prijavljeno skupino na podlagi realizacije preteklega leta.
VII. IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
STROKOVNIH KADROV TER RAZVOJNE IN STROKOVNE
NALOGE V ŠPORTU
3. člen
6.1 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov
za delo v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje,
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
preko tistih nosilcev usposabljanje, ki jih določi strokovni svet
RS za šport. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za pridobitve ustrezne usposobljenosti
in licence.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira kotizacija, lahko pa tudi stroški dnevnic, prevozov in prenočitev za
programe izobraževanje ter usposabljanja in izpopolnjevanja
strokovnih delavcev v športu. Višina sredstev se določi na
podlagi točkovanja v tabeli 6.
Pogoji za sofinanciranje šolanja so naslednji:
– da vlogo posreduje izvajalec športnih programov,
– da izvajalec športnih programov in kandidat podpišeta
pogodbo, v kateri se kandidat zavezuje, da bo po končanem

šolanju še najmanj štiri leta deloval kot trener, vodnik pri tem
izvajalcu,
– da šolanja za pridobitev ustreznih strokovnih nazivov ni
možno organizirati na območju Občine Komen.
Amaterskim trenerjem in vodnikom, ki izpolnjujejo zgoraj
navedene pogoje, se šolnina izobraževanja sofinancira v razpoložljivi višini sredstev.
Sofinanciranje se v skladu z razpisnimi pogoji izvrši, ko
izvajalec posreduje dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju in podpisano pogodbo s kandidatom.
6.2 Znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost,
analize in svetovanja
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika,
ki jo za posamezne naloge iz tega področja ne zagotavlja
država.
6.3 Založniška dejavnost
V letnem programu športa se del sredstev določi za založniško dejavnost.
Občina lahko sofinancira nakupe in dejavnost izdajanja
strokovne športne literature in periodičnih in občasnih športnih
publikacij, pri čemer skupna vrednost ne presega 2% zneska,
ki je namenjen za izvajanje programov športa.
VIII. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Društvo pridobiva proračunska sredstva za izvajanje rednih vadbenih programov, drugih programov iz teh meril in
prireditev (športne prireditve, ki so navedene v Nacionalnem
programu športa, ter množične športno-rekreativne prireditve
v kolektivnih in posamičnih športih) na podlagi izpolnjevanja
razpisnih pogojev.
Prireditve se sofinancirajo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je prireditev primerna za vse starostne kategorije,
– da prireditev poteka na dostopnem terenu,
– da na njej sodeluje najmanj 40 udeležencev.
Prijavljeni programi društev za izvedbo prireditev se
vrednotijo na podlagi točkovanja po tabelah o vrednotenju
množičnih športnih prireditev in bonus točkah. Društvo pridobi
posebne točke za člane društva s plačano članarino za tekoče
leto in za obseg programa dela društva.

Vrednotenje množičnih športnih prireditev:
Predvideno št. udeležencev

Min. 20

20-50

51-100

101-150

151-300

301-500

Nad 500

Občinska športna prireditev

10

20

30

40

50

60

70

Medobčinska športna prireditev

20

30

40

50

60

70

80

Državna športna prireditev

30

50

50

80

90

100

120

Mednarodna športna prireditev

40

60

60

90

100

120

140

Bonus točke za delovanje društev:
Bonus točke za obseg programa
Društvo

Zelo
obsežen

Obsežen

Manj
obsežen

30

20

10

Bonus točke za
člane s plačano
članarino
1 točka/
5 članov

Športna društva, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu, imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobitvi
točk.
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Št.

IX. ŠPORTNI OBJEKTI
4. člen
Sredstva za novogradnje in posodabljanje javnih športnih
objektov, ki so v lasti občine, se zagotavljajo do višine 100%
investicije na posebni postavki proračuna občine.
Sredstva za nakup športne opreme ter novogradnje in
posodabljanje drugih javnih športnih objektov v občini se zagotavljajo do višine 50% investicije na posebni postavki proračuna
občine.
5. člen
Tabele se smiselno uporabljajo z določili o postopkih dodeljevanja finančnih sredstev Pravilnika o sofinanciranju športa
v Občini Komen in s Sklepom občinskega sveta o splošnih
merilih za točkovanje programov, prijavljenih na razpis.
Št. 67102-01/2007-2
Komen, dne 30. maja 2007
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

2871.
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Evidentiran nastop na območni, medobmočni,
regijski ali državni reviji/srečanju

10

Samostojni/celovečerni nastop (koncert, razstava, premiera …)

20

Sodelovanje v organizaciji

10

Projekti, akcije
Povezanost z ljubiteljsko kulturno dediščino
občine

do 10

Vsebina projekta in ciljne skupine

do 15

Inovativnost, izvirnost, kakovost projekta

do 5

Promocijski/ turistični pomen za občino

do 5

Izdaja publikacij in drugega promocijskega
materiala

do 5

Udeležba na srečanjih in festivalih
(prizna se največ tri udeležbe)

Merila za vrednotenje kulturnih programov in
projektov iz letnega plana kulture

območno srečanje/festival

5

medobmočno srečanje/festival

7

državno, mednarodno srečanje/festival

10

Na podlagi 57. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2007 (Uradni list RS, št. 30/07),
Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Komen
(Uradni list RS, št. 33/06) in 16. člena Statuta Občine Komen
(Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na
7. seji dne 30. 5. 2007 sprejel

Dosežki na tekmovanjih

MERILA
za vrednotenje kulturnih programov in projektov
iz letnega plana kulture

Kulturni programi - redne dejavnosti

1. člen
Sofinanciranje programov in projektov iz letnega plana
kulture za leto 2007 se v skladu z določili o postopkih sofinanciranja iz Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Komen izvaja praviloma na podlagi javnega razpisa in pogodb.
Sofinanciranje se lahko v skladu z opredeljenimi proračunskimi
sredstvi v letu 2007 izvaja tudi na podlagi neposrednih pogodb
z javnimi zavodi.
2. člen
Strokovna komisija na razpis prijavljene programe ocenjuje in vrednoti v skladu s splošnimi merili Sklepa o merilih
za vrednotenje programov, prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in s
točkovnikom iz naslednje tabele:
3. člen
Točkovnik za vrednotenje kulturnih programov in projektov iz letnega plana kulture za leto 2007:
Število točk
Koncerti, predstave in prireditve
Evidentiran nastop na javni prireditvi
v občini

Stran

2

Območna, medobmočna, regijska raven 1.
mesto

15

Mednarodna raven 3. mesto

20

Mednarodna raven 2. mesto

25

Mednarodna raven 1. mesto

30

PEVSKI ZBORI
(prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono,
pogoj najmanj 5 javnih nastopov v sezoni)
29 točk/10 vaj
Ljudske pevke in pevci
(prizna se največ 25 vaj na skupino na sezono,
pogoj najmanj 5 javnih nastopov v sezoni)
29 točk/10 vaj
Zbiranje in ohranjanje ljudskega blaga

10

Gledališka skupina
(prizna se največ 30 vaj na skupino na sezono,
pogoj najmanj 3 javni nastopi v letu)
15 točk/10 vaj
Baletna skupina
(prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono,
pogoj najmanj 5 javnih nastopov v sezoni)
10 točk/10 vaj
Instrumentalna skupina, godba na pihala
(prizna se največ 50 vaj na skupino na sezono,
pogoj najmanj 5 javnih nastopov v sezoni)
29 točk/10 vaj
Folklorna, tamburaška, plesna skupina
(prizna se največ 45 vaj na skupino na sezono,
pogoj najmanj 5 javnih nastopov v sezoni)
29 točk/10 vaj
Št. 61003-01/2007-2
Komen, dne 30. maja 2007
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

Stran

7342 /
2872.

Št.
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Letni plan kulture v Občini Komen za leto 2007

Na podlagi 9., 14. in 22. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2007 (Uradni list RS,
št. 30/07), Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v
Občini Komen (Uradni list RS, št. 33/06) in 16. člena Statuta
Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 7. seji dne 30. 5. 2007 sprejel

LETNI PLAN
kulture v Občini Komen za leto 2007
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje,
posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se uresničuje z
zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo temelji
na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerim se uresničuje
kulturni razvoj lokalne skupnosti.
2. člen
Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in
premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti,
ter novih medijev na področju založništva in knjižničarstva,
kinematografije in na drugih področjih kulture.
3. člen
Letni plan kulture Občine Komen je skupaj s Pravilnikom o
sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Komen in sprejetim
proračunom občine za leto 2007 podlaga za razdelitev sredstev
za kulturne dejavnosti, programe in projekte. Javni interes za
kulturo se udejanja na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov za leto 2007 in letnih
programov javnih zavodov.
4. člen
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje
javni interes za kulturo tudi z vzdrževanjem javne in druge
kulturne infrastrukture (investicije, vzdrževanje, kulturna dediščina).
II. IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA KULTURE
5. člen
Izvajalci letnega programa kulture so:
– kulturna društva,
– druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev,
– Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– Goriški muzej,
– javni in zasebni zavodi s področja kulture (Kosovelova
knjižnica Sežana, Kosovelov dom Sežana…),
– javni in zasebni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in področja neprofitnih dejavnosti, ki izvajajo tudi kulturno
dejavnost,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani
v razvid samostojnih izvajalcev javnih kulturnih projektov pri
Ministrstvu za kulturo,
– gospodarske organizacije, neprofitne organizacije in
druge pravne osebe na področju kulture in umetnosti.
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III. PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2007 IZVAJALI
V JAVNEM INTERESU
6. člen
Programi, ki se bodo v Občini Komen izvajali v javnem
interesu, so:
– knjižnična dejavnost,
– prireditvena dejavnost,
– spodbujanje kulturne ustvarjalnosti,
– spodbujanje ljubiteljske kulture,
– projekt Štrekljeva nagrada,
– muzejska dejavnost,
– javna infrastruktura s področja kulture,
– nepredvideni programi.
Knjižnična dejavnost
V javni interes na področju knjižnične dejavnosti spadajo:
optimalna ponudba knjižničnega gradiva, zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za uporabo gradiva v občini, omogočanje dostopa do urejenih zbirk domoznanskega gradiva,
zagotavljanje dostopnosti knjižničnega gradiva za uporabnike
s posebnimi potrebami …
Knjižnično dejavnost izvaja javni zavod Kosovelova knjižnica Sežana in Potujoča knjižnica Bibliobus Koper. Splošna
knjižnica je namenjena informiranju in potrebam prebivalcev po
izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju
pismenosti. V interesu občine je približati vsem prebivalcem
boljšo dostopnost do knjižničnega gradiva. Poseben oddelek
je Potujoča knjižnica, ki z bibliobusom obišče postajališča po
krajih. Knjižnica bo v letu 2007 z namenskimi sredstvi občine
in Ministrstva za kulturo nabavila ustrezno število enot knjižničnega gradiva. Poleg knjig nakupuje knjižnica za potrebe
uporabnikov še serijske publikacije (časopise, časnike, revije,
zbornike …), multimedijsko gradivo, elektronske publikacije in
zagotavlja dostop do različnih baz podatkov.
Knjižnica bo začela z bolj načrtnim delom na dvigovanju bralne kulture in odpravljanju funkcionalne nepismenosti
(delo z bralci, program za odrasle bralce, delo z uporabniki s
posebnimi potrebami, delo z mladimi bralci in srednješolci).
Samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in
drugimi organizacijami ter društvi bo pripravljala prireditve in
druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost.
Prireditvena dejavnost
V javnem interesu občine je, da se na območju občine
izvaja čim več predstav in tako zagotovi boljšo dostopnost
kulturnih dobrin občanom.
Kot prireditve javnega pomena se opredeli prireditve,
ki se izvajajo v obliki koncertov, plesnih predstav, gledaliških
predstav, pevskih nastopov in nastopov pevskih zborov, literarnih večerov …
Prireditve v občini bodo ob posebnih priložnostih v skladu z dogovori in pogodbami izvajali izvajalci iz 5. člena tega
letnega plana.
Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti
Tudi v letu 2007 je v javnem interesu občine, da podpre
različne kulturne projekte: ustvarjalne delavnice, tečaje, kolonije, natečaje za kulturne ustvarjalce, prireditve, predstave ...
Občina bo projekte finančno podprla preko javnega razpisa.
Občina bo podprla projekte z namenom pomoči pri ustvarjanju
in predstavitvi njihovih del javnosti.
Spodbujanje ljubiteljske kulture
Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine imajo društva. Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v pretežni meri
uresničuje v kulturnih društvih. V interesu občine je finančno
podpreti dejavnost vseh aktivnih kulturnih društev, ki delujejo
na kulturnih področjih, kakor tudi kulturne dejavnosti tistih drugih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi
kulturno dejavnost.
Sredstva se na podlagi javnega razpisa dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju javnih kulturnih programov
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in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Komen ter Sklepom o merilih za vrednotenje programov, prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje programov na področju
družbenih dejavnosti.
Projekt Štrekljeva nagrada
Projekt se v skladu z dogovorom izvaja v občinah Divača,
Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana. Prireditve se v sodelovanju
z Razvojno kulturno umetniško športnim društvom Gorjansko
in Kulturnim društvom Karla Štreklja Komen izvajajo skozi vse
leto. Zaključna prireditev, na kateri se na podlagi razpisa podeli
nagrado za izredne dosežke na področju zbiranja ljudskega
blaga, se tradicionalno izvaja v Gorjanskem. Letošnja prireditev
bo 24. junija.
Muzejska dejavnost
Muzejsko dejavnost v Občini Komen izvaja Goriški muzej.
V letu 2007 bo Muzej kot program v javnem interesu izvajal
varovanje kulturne dediščine Krasa in odkupe predmetov.
Javna infrastruktura na področju kulture
Javno infrastrukturo predstavljajo objekti in oprema za
izvajanje kulturnih dejavnosti. V letu 2007 so načrtovana naslednja investicijska dela na področju kulturnih objektov in
nepremične kulturne dediščine:
– investicijsko vzdrževanje občinske knjižnice in v skladu
s potrebami nabava opreme za knjižnico,
– obnove sakralnih objektov in opreme,
– vzdrževanje grobov, grobišč, spominskih obeležij,
– vzdrževanje Gradu Štanjel,
– Kraška hiša,
– ureditev enoteke,
– nakup opreme gornji Palacij,
– ureditev sanitarij v Galeriji.
Nepredvideni programi
Program, ki ga ne določa letni program kulture, se lahko
izjemoma sprejme v sofinanciranje, če je v izvedbi programa
vključena občina in je ta program za občino velikega javnega
pomena. V takem primeru se program ali projekt na podlagi
neposredne pogodbe sofinancira iz proračunske postavke splošna proračunska rezervacija. Če je izvajalec društvo, mora le-to
imeti status društva v javnem interesu.
IV. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA
KULTURE
7. člen
V proračunu Občine Komen za leto 2007 so sredstva za
sofinanciranje programov letnega plana kulture zagotovljena
na področju 18 po naslednjih postavkah:
– 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine (nepremična kulturna dediščina) v skupni višini 191.120 EUR,
– 1803 – Programi v kulturi (knjižničarstvo in založništvo,
ljubiteljska kultura, drugi programi v kulturi) v skupni višini
122.437 EUR.
Št. 61003-01/2007-1
Komen, dne 30. maja 2007
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

MEDVODE
2873.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
planski celoti 12 Zbilje in 15 Golo Brdo - Žlebe

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 101. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno
besedilo) je župan Občine Medvode sprejel

Št.
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Stran

7343

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za planski celoti
12 Zbilje in 15 Golo Brdo - Žlebe
1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev
občinskega prostorskega akta)
Veljavni občinski odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto 9 Medvode v splošnih določbah, ki veljajo
za vse planske celote določa velikost gradbene parcele min.
500 m2 in 30% pozidanost gradbene parcele v morfoloških
enotah z oznako 2A.
V naselju Ladja že obratuje avtoservis. Investitor načrtuje
novo investicijo, za kar je že pridobil gradbeno dovoljenje. Zaradi
novih poslovnih danosti, se je odločil za spremembo in delno
povečanje investicije, vendar se je ugotovilo, da bodoči poseg ne
izpolnjuje pogojev o pozidanosti in velikosti gradbene parcele, ki
sta določena v splošnih določilih prostorskih ureditvenih pogojih.
V naselju Golo Brdo je že zgrajen stanovanjski objekt,
katerega želi investitor legalizirati, vendar se je izkazalo, da
legalizacija ni možna, saj zemljišče, na katerm stoji nelegalno
zgrajeni stanovanjski objekt, ne izpolnjuje pogojev o pozidanosti in velikosti gradbene parcele, ki sta določena v splošnih
določilih prostorskih ureditvenih pogojih.
S spremembama posebnih določil veljavnega prostorskega akta bo možno speljati načrtovano investicijo in legalizirati
že zgrajeni stanovanjski objekt.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega akta)
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev
se nanašajo na naslednji morfološki enoti:
– planska celota 12 Zbilje - območje urejanja S 12/8 Ladja, morfološka enota 2A/1
– planska celota 15 Golo Brdo - Žlebe, območje urejanja
S 15/1 Golo Brdo, morfološka enota 2A/1.
3. člen
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega akta)
Spremembe in dopolnitve posebnih določb prostorskih ureditvenih pogojev za planski celoti 12 Zbilje in 15 Golo Brdo - Žlebe
se nanašajo na pogoj glede velikosti in pozidanosti gradbene parcele. Osnovna in podrobnejša namenska raba se ne spreminja.
4. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega akta)
Potek priprave sprememb in dopolnitev PUP 12 in
PUP 15 bo potekal po skrajšanem postopku.
Po sprejemu sklepa o začetku postopka za pripravo sprememb in dopolnitev PUP za planski celoti 12 Zbilje in 15 Golo
Brdo - Žlebe, občina pripravi osnutek sprememb in dopolnitev
odlokov in ju posreduje na MOP.
Osnutka odlokov se po sprejemu sklepa o javni razgrnitvi
javno razgrneta za 15 dni. V času javne razgrnitve se izvede
javna obravnava osnutkov PUP.
Na podlagi stališč župana do pripomb, se pripravi predlog
sprememb in dopolnitev odlokov o PUP in se posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Medvode.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice
in mnenja)
Za predlagani spremembi in dopolnitvi PUP ni potrebno
zaprošati za smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja
prostora.

Stran

7344 /
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Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je vseeno
potrebno pridobiti smernice in mnenja od nosilcev urejanja
prostora, se le-te pridobi v postopku.

parkirnih površin za potrebe smučišča, ureditev zajema vode
za zasneževanje.

6. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem)
Občina Medvode pripravi in krije stroške v zvezi s pripravo
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
planski celoti 12 Zbilje in 15 Golo Brdo - Žlebe, spremembe in
dopolnitev pa sprejme Občinski svet Občine Medvode.
7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-10/07
Medvode, dne 5. junija 2007
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

2874.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto 16 Trnovec - Topol

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 101. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno
besedilo) je župan Občine Medvode sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto 16 Trnovec - Topol
1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev
občinskega prostorskega akta)
V dolini Ločnice je ob gostinsko prenočitvenem objektu,
ki je v gradnji, predvideno smučišče na pobočju Farjevca ter
utrjene parkirne površine ob lokalni cesti. V fazi izdelave projektne dokumentacije za predvidene ureditve se je ugotovilo, da
določila veljavnega PUP ne omogočajo optimalnih in funkcionalno ustreznih ureditev na razgibanem terenu z vrsto omejitev.
S spremembo določil veljavnega prostorskega akta bo možno
predvidene ureditve ustrezno umestiti v prostor.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
akta)
Območje sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev (v nadaljevanju PUP) obsega naslednja ureditvena
območja:
– S 16/5 Ločnica,
– SK 16/1 Ločnica,
– MP 16/5-1 Ločnica,
– ZS 16/1 Ločnica.
3. člen
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega akta)
Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na ureditev
smučišča na pobočju Farjevca, ureditev spodnje postaje vlečnice na levem bregu Ločnice, ki se premosti z mostom, ureditev

4. člen
Strokovna rešitev za izdelavo sprememb in dopolnitev
PUP je Smučišče Farjevec, Programska in urbanistična rešitev,
PRO NEP Inženiring d.o.o., januar 2007.
5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega akta)
(1) Potek priprave sprememb in dopolnitev PUP bo potekal po skrajšanem postopku.
(2) Po sprejemu sklepa o začetku postopka za pripravo
sprememb in dopolnitev PUP, pripravi izdelovalec osnutek sprememb in dopolnitev PUP, ki ga Občina Medvode posreduje na
Ministrstvo za okolje in prostor, le ta pa ga posreduje pristojnim
nosilcem urejanja prostora, da podajo smernice. Če Ministrstvo
za okolje in prostor odloči, da je potrebno izvesti presojo vplivov
na okolje, Občina Medvode pridobi okoljsko poročilo.
(3) Na podlagi smernic izdelovalec pripravi dopolnjen
osnutek sprememb in dopolnitev PUP, ki se po sprejemu sklepa javno razgrne za 15 dni. V času javne razgrnitve se izvede
javna obravnava dopolnjenega osnutka PUP in okoljskega
poročila.
(4) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev
PUP na podlagi stališč župana do pripomb. Občina Medvode
pošlje predlog Ministrstvu za okolje in prostor, le ta pa ga posreduje pristojnim nosilcem urejanja prostora in jih pozove da
podajo mnenja.
(5) Po pridobitvi sklepa ministrstva, se predlog posreduje
Občinskemu svetu Občine Medvode v sprejem.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000
Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
Kersnikova 3, 1000 Ljubljana
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana,
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Komunala Kranj JP d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj
– JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90,
1000 Ljubljana
– Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj
– Telekom Slovenije, RE TK omrežja zahod, Stegne 19,
1547 Ljubljana
– Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana
– Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode.
(2) Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni, se le-te pridobi v postopku.
(3) Pripravljavec, Občina Medvode, pošlje osnutek PUP
na MOP, le ta pa ga posreduje nosilcem urejanja prostora in
jih pozove, da v roku 15 dni podajo smernice za načrtovanje
sprememb predvidenih prostorskih ureditev. Če nosilci urejanja
prostora v 15 dneh od prejema vloge ne dajo smernic se šteje,
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v skladu z 58. členom Zakona o prostorskem načrtovanju, da
smernic nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse
zahteve, ki jih za načrtovanje prostorske ureditve določajo
veljavni predpisi.
(4) V primeru, da Ministrstvo za okolje in prostor sporoči
občini, da je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje,
bo pobudnik izdelave PUP le-to zagotovil.
(5) V primeru, če nosilci urejanja prostora v 15 dneh po
prejemu poziva ne podajo mnenja, se šteje, da s predlagano
prostorsko ureditvijo soglašajo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem)
(1) Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev je Občina Medvode, Oddelek za okolje in
prostor.
(2) Izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev je URBI d.o.o. Oblikovanje prostora, Trnovski
pristan 2, Ljubljana.
(3) Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev zagotovi investitor, lastnik zemljišča
območja sprememb in dopolnitev PUP, Andrej Trampuš, Sora
51, Medvode.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-9/07
Medvode, dne 5. junija 2007
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

MOZIRJE
2875.

Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih
razmerij med Občino Mozirje in Občino Rečica
ob Savinji

Na podlagi 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 121/05), Statuta Občine Mozirje
(Uradni list RS, št. 11/07), Statuta Občine Rečica ob Savinji
(Uradni list RS, št. 11/07), sta Občinski svet Občine Mozirje na
8. redni seji dne 7. 5. 2007 in Občinski svet Občine Rečica ob
Savinji na 5. redni seji dne 17. 5. 2007 sprejela

Št.
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sveti na podlagi: števila prebivalstva, udeležbe posameznih
delov občin pri izgradnji in oblikovanju premoženja, lastne
udeležbe posameznih delov občin pri ustvarjanju premoženja
in obstoječih bremen ter terjatev občin, ki bodo dospevale v
naslednjih letih.
Premoženje prejšnje Občine Mozirje se razdeli med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji in uredi medsebojna
premoženjska razmerja na podlagi določb tega dogovora.

men:

2. člen
V tem dogovoru uporabljeni pojmi imajo naslednji po-

1. »dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij« je
akt, ki ga sprejmeta občinska sveta Občine Mozirje in Občine
Rečica ob Savinji in je podlaga za sklenitev sporazuma o razdelitvi premoženja, ki ga sprejmeta župana;
2. »prejšnja Občina« je Občina Mozirje v obsegu do
31. 12. 2006;
3. »novonastala Občina« je Občina Rečica ob Savinji;
4. »Občina Mozirje« je Občina Mozirje v zmanjšanem
obsegu po 1. 1. 2007;
5. »splošni delitveni ključ« je razmerje števila prebivalcev
posamezne občine v primerjavi s številom prebivalcev prejšnje
Občine;
6. »premoženje v upravljanju« je premoženje oziroma
sredstva prejšnje Občine dano v upravljanje javnemu zavodu
in JP Komunala Mozirje d.o.o.;
7. »osnovni kapital javnega podjetja« je poslovni delež
prejšnje Občine, ki ga ima kot solastnik v osnovnem kapitalu v
JP Komunala Mozirje d.o.o.
3. člen
Podlaga za razdelitev premoženja je bilanca stanja prejšnje Občine na dan 31. 12. 2006 ter delitveni ključi in merila
določena s tem dogovorom.
4. člen
Za delitev skupnega premoženja se uporabljajo merila
navedena v nadaljevanju:
1. Splošni delitveni ključ;
2. Lega nepremičnin (lastnik je občina, na območju katere
nepremičnina leži);
3. Način dosedanje uporabe (lastnik je občina, katere
prebivalstvu ali območju premoženje služi – eni ali obema
občinama).
5. člen
Splošni delitveni ključ (število prebivalcev),
– Občina Mozirje 63,53%,
– Občina Rečica ob Savinji 36,47%,

SPLOŠNE DOLOČBE

se kot delitveno razmerje uporablja v vseh primerih, ko razmerja ni mogoče ali ni primerno določiti po drugih kriterijih.
Število prebivalcev je povzeto po Izračunu primerne porabe za leto 2007 Ministrstva za finance RS in predstavlja število
državljanov RS s stalnim prebivališčem v Sloveniji (občini)
in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje
v Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji
(občini) na dan 1. 1. 2006 (vir: Statistični urad RS – Oddelek
za demografijo).

1. člen
Podpisnici dogovora ugotavljata, da so na podlagi Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni
list RS, št. 108/06 – ZUODNO-UPB1), s 1. 1. 2007 na območju
prejšnje Občine Mozirje ustanovljeni dve novi občini, in sicer:
Občina Mozirje in Občina Rečica ob Savinji (v nadaljevanju:
podpisnici dogovora).
Po določbi 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi, uredijo premoženjska razmerja in razdelijo premoženje občinski

6. člen
Premoženje prejšnje Občine se razdeli na:
1. Nepremičnine
a) Nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna
infrastruktura pripadejo občini, na območju katere ležijo, razen
če v celoti služijo izvrševanju obveznih gospodarskih javnih
služb druge občine – v tem primeru pripadejo tej občini. Solastniški delež prejšnje Občine na čistilni napravi Loke, se deli
med novonastali Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji
po splošnem delitvenem ključu.

DOGOVOR
o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med
Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji,
na dan 31. 12. 2006
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b) Nepremično premoženje, ki je po predpisih o lastninjenju družbene lastnine postalo premoženje krajevnih skupnosti, ali njihovih pravnih naslednikov, postane premoženje
občine, na območju katere leži.
c) Nepremično premoženje, ki je po predpisih o lastninjenju družbene lastnine, po Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije, Zakonu o javnih skladih, Zakonu o dedovanju, postalo premoženje prejšnje Občine, postane
premoženje občine, na območju katere leži.
d) Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo.
2. Premičnine – oprema in druga opredmetena sredstva
a) Premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi,
postane premoženje občine, na območju katere nepremičnina
leži.
b) Premičnine, ki so jih uporabljali organi prejšnje Občine, se delijo po splošnem delitvenem ključu.
3. Premoženje ukinjenih krajevnih skupnosti
a) Občina Mozirje postane lastnik nepremičnin in premičnin prejšnje Občine, ki jih je uporabljala KS Mozirje
b) Občina Rečica ob Savinji postane lastnik nepremičnin
in premičnin prejšnje Občine, ki jih je uporabljala Krajevna
skupnost Rečica ob Savinji.
4. Premoženje javnih zavodov
a) Občina postane ustanoviteljica javnih zavodov in prevzame pravice in obveznosti do javnih zavodov ter izvajalcev,
ki po koncesijski ali drugi pogodbi opravljajo dejavnosti, ki
jih mora občina zagotavljati, samo na njenem območju in za
njene prebivalce.
b) Občini postaneta soustanoviteljici javnih zavodov ter
skupaj prevzameta pravice in obveznosti do javnih zavodov,
opravljata dejavnosti, ki jih morata občini zagotavljati, na celotnem območju in za vse prebivalce prejšnje Občine.
c) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skupnih
javnih zavodih ter za usklajevanje odločitev občin, ustanovita
občinska sveta udeleženih občin skupni organ. Način sprejemanja odločitev je vezan na višino sredstev v upravljanju
posamezne občine v skupnem javnem zavodu.
d) Nepremičnih in premičnih stvari, ki so namenjene
izvajanju dejavnosti in z njimi upravlja javni zavod, ni mogoče
fizično deliti.
5. Premoženje javnega podjetja
Poslovni delež prejšnje Občine v JP Komunala Mozirje
d.o.o., se deli med novonastali Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji po splošnem delitvenem ključu.
Premoženje v upravljanju javnih zavodov, ki služi izključno prebivalcem ene občine in katerega ustanoviteljica je ena
od novonastalih občin, pripada tej občini.
Premoženje v upravljanju skupnih javnih zavodov, ki
služi prebivalcem novonastalih občin Mozirje in Rečica ob
Savinji, se glede na namen uporabe, po stanju na dan 31. 12.
2006, deli po splošnem delitvenem ključu. S posebno pogodbo se uredijo medsebojni odnosi – pravice in obveznosti.
USTANOVITELJSKE PRAVICE NA PODROČJU JAVNIH
ZAVODOV S PODROČJA VZGOJE IZOBRAŽEVANJA IN
KULTURE
7. člen
Prejšnja Občina je ustanoviteljica in je izvrševala ustanoviteljske in lastninske pravice za javne zavode:
– JZ Osrednja knjižnica Mozirje,
– VIZ Osnovna šola Mozirje,
– JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje in OE OŠ Rečica,
– Javni Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje,
– Regijsko študijsko središče Celje.
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8. člen
Občina Mozirje od 1. 1. 2007 prevzema in izvršuje
ustanoviteljske in lastninske pravice za naslednje javne zavode:
– VIZ Osnovna šola Mozirje,
– Javni Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino
Mozirje,
– JZ Osrednja knjižnica Mozirje.
9. člen
Občina Mozirje in Občina Rečica ob Savinji prevzameta
in izvršujeta soustanoviteljske in lastninske pravice za naslednje javne zavode:
– JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje in OE OŠ
Rečica,
– Regijsko študijsko središče Celje.
Na področju knjižničarske dejavnosti Občina Rečica
ob Savinji sklene pogodbeni odnos z JZ Osrednja knjižnica
Mozirje.
Občini – soustanoviteljici javnih zavodov skupaj prevzameta pravice in obveznosti do javnih zavodov, pravico
sodelovati pri upravljanju v sorazmerju s splošnim delitvenim
ključem. V istem razmerju postaneta tudi lastnici idealnih
deležev skupnega premoženja v upravljanju, ki je bil v lasti
prejšnje Občine. Soustanoviteljici se zavežeta, da bosta za
bodoče investicije in investicijsko vzdrževanje skupnih zavodov prispevali finančna sredstva po splošnem delitvenem
ključu.
V primeru neizpolnjevanja obveznosti posameznih
ustanoviteljic do skupnih javnih zavodov, se sankcije za
neizpolnjevanje določijo v pogodbi.
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skupnih
javnih zavodih ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb ustanovita občinska sveta udeleženih občin skupni organ. Način sprejemanja odločitev je
vezan na višino sredstev v upravljanju posamezne občine v
skupnem javnem zavodu.
Akt o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin za usklajevanje določitev občin v
zvezi z zagotavljanjem javnih služb, določa naloge organa,
organizacijo dela, način sprejemanja odločitev, financiranje
in delitev stroškov med občinama.
Sedež organa je v občini, v kateri je sedež javnega
zavoda. Strokovne naloge za skupni organ opravlja občinska
uprava občine, v kateri je njegov sedež.
10. člen
Obveznosti do JVIZ Občine Mozirje OE vrtec Mozirje
in OE OŠ Rečica
Obveznosti, ki nastanejo iz poslovanja OE Vrtec Mozirje, se delijo med novonastali Občino Mozirje in Občino
Rečica ob Savinji v razmerju števila varovancev med oddelki
v Mozirju in na Rečici.
Obveznosti, ki nastanejo iz poslovanja OŠ Rečica,
prevzame Občina Rečica.
USTANOVITELJSKE PRAVICE NA PODROČJU
ZDRAVSTVA
11. člen
Prejšnja Občina je soustanoviteljica in izvršuje
noviteljske in lastninske pravice za javni zavod:
– Zgornje Savinjski zdravstveni dom Mozirje.
V Zgornje Savinjskem zdravstvenem domu
prevzameta in izvršujeta soustanoviteljske pravice
Mozirje in Občina Rečica ob Savinji, po splošnem
nem ključu.

soustaMozirje
Občina
delitve-
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USTANOVITELJSKE PRAVICE NA PODROČJU
LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI
12. člen
Prejšnja Občina je ustanoviteljica in je izvrševala ustanoviteljske in lastninske pravice za javne zavode:
– JZ Lekarna Mozirje.
V JZ Lekarni Mozirje ustanoviteljske pravice obdrži nova
Občina Mozirje.
JAVNO PODJETJE KOMUNALA MOZIRJE
13. člen
Poslovni delež v lasti prejšnje Občine v osnovnem kapitalu JP Komunala Mozirje d.o.o., po stanju na dan 31. 12. 2006,
se deli po splošnem delitvenem ključu.
Na podlagi delitve poslovnega deleža v lasti prejšnje
Občine med novonastali Občino Mozirje in Občino Rečico ob
Savinji se ustrezno spremeni 4. člen Družbene pogodbe o
ustanovitvi JP Komunala Mozirje d.o.o., in skupščina sprejme
čistopis Družbene pogodbe.
14. člen
Vsa cestna, prometna in energetska infrastruktura se deli
po teritorialnem načelu in pripada tisti občini, kjer infrastruktura
poteka.
DENARNA SREDSTVA
15. člen
Denarna sredstva (v blagajni, dobroimetja pri bankah
in drugih finančnih ustanovah): Presežek prihodkov in drugih
prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki za leto 2006, skupaj s splošnim skladom za drugo, ki predstavlja kumulativne
presežke oziroma primanjkljaje iz preteklih let, ter sredstva na
podračunu proračuna prejšnje Občine je na dan 31. 12. 2006,
se razdelijo po splošnem delitvenem ključu.
Sredstva rezervnega sklada se razdelijo po splošnem
delitvenem ključu.
Sredstva izplačana v obdobju začasnega financiranja,
ki bodo izplačana z ločenega podračuna proračuna prejšnje
Občine, se vključijo v proračune novonastalih Občine Mozirje
in Občine Rečica ob Savinji v skladu s sklepom, ki ga sprejmeta
župana.
Terjatve: Dolgoročne terjatve iz poslovanja in terjatve
za sredstva dana v upravljanje, se delijo po legi nepremičnin
(vključno z opremo), na katero se nepremičnine nanašajo.
Kratkoročne terjatve do kupcev, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročne terjatve iz financiranja in druge kratkoročne terjatve, se delijo po splošnem
delitvenem ključu.
Kratkoročne terjatve do krajevnih skupnosti se delijo po
pripadnosti krajevnih skupnosti posamezni občini – prevzame
jih tista občina, na območju katere leži posamezna krajevna
skupnost.
Kratkoročne terjatve do javnih zavodov se delijo po pripadnosti javnih zavodov posamezni občini – prevzame jih tista občina, na območju katere so javni zavodi ustanovljeni, v primeru
skupnega javnega zavoda pa občini soustanoviteljici.
Dolgoročne kapitalske in druge naložbe se delijo po splošnem delitvenem ključu.
Vrednostni papirji: delnice, obveznice, točke investicijskih
skladov, se delijo po splošnem delitvenem ključu.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev se identificirajo
in delijo na lokacijo in stalno prebivališče uporabnikov kratkoročnih sredstev, zaradi katerih so te obveznosti nastale. Vse
ostale kratkoročne obveznosti, ki se ne dajo identificirati po
uporabnikih, se razdelijo po splošnem delitvenem ključu.
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Kratkoročne obveznosti do krajevnih skupnosti se delijo
po pripadnosti krajevne skupnosti posamezni občini – prevzame pa jih tista občina, na območju katere leži posamezna
krajevna skupnost.
Kratkoročne obveznosti do javnih zavodov se delijo po
ustanovitvi javnih zavodov posameznim občinam – prevzame
jih tista občina, na območju katere so javni zavodi ustanovljeni,
v primeru skupnega javnega zavoda, pa občine soustanoviteljice.
Sredstva krajevnih skupnosti preidejo v last občin skladno
z zakonom.
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
16. člen
Dolgoročne obveznosti iz naslova dolgoročnih kreditov
se delijo po legi nepremičnine (kredit za kanalizacijo, vodovod,
stanovanja). Dolgoročni kredit do Krekove banke, v skladu s
sklepom 21. redne seje Občinskega sveta prejšnje Občine,
ostane Občini Mozirje.
POGODBENE OBVEZNOSTI
17. člen
Pogodbe, ki jih je prejšnja Občina podpisala do 31. 12.
2006, razen pogodb iz naslova sredstev okoljskih dajatev,
prevzame tista občina, na območje katere se nanaša predmet
pogodbenih obveznosti – investicija, dejavnost zavodov ali
stalno bivališče upravičencev.
OBVEZNOSTI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
18. člen
Obveznosti krajevne skupnosti prevzame občina za krajevno skupnost na svojem območju.
OSTALE OBVEZNOSTI
19. člen
Eventuelne kasneje najdene obveznosti in terjatve do
prejšnje Občine, ki so nastale do 31. 12. 2006, se delijo po
merilih iz tega sporazuma.
20. člen
Finančne obveznosti iz naslova uresničevanja zakonskih obveznosti na področjih socialnega varstva, zdravstva,
otroškega varstva, vzgoje in izobraževanja, prevzame občina,
kjer imajo upravičenci do zagotavljanja finančnih obveznosti
(posamezni občani) stalno prebivališče.
Finančne obveznosti iz naslova neposrednih vzpodbud na
področju kmetijstva, prevzame občina, kjer imajo upravičenci
do zagotavljanja finančnih obveznosti (posamezni občani) stalno prebivališče.
OSTALE DOLOČBE
21. člen
Ta dogovor je konsensualni akt obeh podpisnic in je sprejet z dnem, ko je bil v enakem besedilu potrjen na seji občinskega sveta Občine Mozirje in Občine Rečica ob Savinji.
22. člen
Revizija zaključnega računa za leto 2006 bo predvidoma
končana v juniju 2007.
V primeru, da revizor ugotovi odstopanja od podatkov
izkazanih v bilanci stanja, se podpisnici dogovora dogovorita,
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da bosta, da bodo ugotovljena odstopanja uredili skladno z
19. členom.
23. člen
Na podlagi tega dogovora, ki ga sprejmeta občinska sveta
občin Mozirje in Rečica ob Savinji, župana občin Mozirje in
Rečica ob Savinji skleneta v roku dveh (2) mesecev Sporazum
o razdelitvi premoženja.
Sklenjen sporazum o razdelitvi premoženja bo podlaga
za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo in druge ustrezne
evidence.
24. člen
Sestavni deli tega dogovora so:
– bilanca stanja bivše Občine,
– bilanca stanja KS Mozirje,
– bilanca stanja KS Rečica,
– popis osnovnih sredstev,
– popis nepremičnin.
25. člen
Ta dogovor začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007
dalje.
Št. 032-0006/2007
Mozirje, dne 7. maja 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vinko Jeraj l.r.

NOVO MESTO
2876.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o posebni in podrejeni rabi javnih površin v
Mestni občini Novo mesto

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Zakona o graditvi objektov
ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 111/05,
120/06), Zakona o prekrških ZP-1-UPB4 (Uradni list RS,
št. 3/07) in Statuta Mestne občine Novo mesto MONM-UPB-1
(Uradni list RS, št. 96/06) je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na 6. seji dne 31. 5. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni
in podrejeni rabi javnih površin v Mestni občini
Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o posebni
in podrejeni rabi javnih površin v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 89/04 – v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
Spremeni se druga alineja prvega odstavka 5. člena odloka in se po novem glasi:
»– za postavitev premičnih prodajnih objektov« (prva in
druga alineja 12. člena).

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Spremeni se tretja alineja prvega odstavka 5. člena odloka in se po novem glasi:
»– za postavitev prodajnih avtomatov na javno površino«
(14. člen).
4. člen
Spremeni se prva alineja prvega odstavka 6. člena odloka, in sicer tako, da se izpusti zadnji besedi v oklepaju, ki se
po novem glasi:
»– za postavitev gostinskega vrta (10. člen)«.
5. člen
Spremeni se 12. člen odloka, ki se po novem glasi:
(1) Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka, razen na
travnatih delih zelenih površin, je dovoljena postavitev premičnih prodajnih objektov za prodajo:
– kostanja, sladoleda in drugih živil,
– blaga pred vhodi trgovin.
(2) Dovoljenje za postavitev premičnih prodajnih objektov
se izda za sezonski čas ali čas do enega leta.
6. člen
Spremeni se tretji odstavek 13. člena odloka in se po
novem glasi:
»(3) Druga živila se prodaja le iz premičnih prodajnih
objektov, ki so primerni vrsti živila, skladno s predpisi o trgovini. Na območju ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu,
ki ga ureja Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta Novi trg Novo mesto (Uradni list RS, št. 81/06), in na
območju, ki ga ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje mestnega jedra Novega mesta (Skupščinski Dolenjski list 12/91 in obvezna razlaga Uradni list RS, št. 96/00),
je prepovedana postavitev premičnih prodajnih objektov za
prodajo drugih živil, razen živil, ki se jih prodaja v okviru ekološke tržnice.«.
7. člen
Prvi odstavek 15. člena odloka se spremeni in se po
novem glasi:
»(1) Na prodajnih površinah iz 2. člena tega odloka je
dovoljena prodaja časopisov le iz torbe ali pa iz posebnih
vozičkov.«.
8. člen
Zadnja alineja 17. člena odloka se spremeni in se po
novem glasi:
»– o dnevu začetka in dnevu zaključka del poslati pisno
sporočilo pristojnemu oddelku.«.
9. člen
Spremeni se drugi odstavek 18. člena odloka in se po
novem glasi:
»(2) Turistična in druga signalizacija iz prejšnjega odstavka se postavlja skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah.«.
10. člen
V 19. členu odloka se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če stranke v roku, ki ga določi občinski inšpektor,
ne vzpostavijo javne površine v prvotno stanje, ga na stroške
stranke vzpostavi pooblaščeni vzdrževalec javnih površin.«.
11. člen
Besedilo 22. člena odloka se po novem glasi:
»(1) Z globo 1.400,00 evrov se kaznuje za prekršek
pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, če
ravna v nasprotju z 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.
in 19. členom.
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(2) Z globo 400,00 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorno osebo pravne osebe.
(3) Z globo 400,00 evrov se za prekršek kaznuje fizično
osebo, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.«.
12. člen
Črta se tretji odstavek 23. člena.
13. člen
Črta se 25. člen.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-06-1/2004-1805
Novo mesto, 31. maja 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

POSTOJNA
2877.

Sklep o oceni stanja sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih
za del območja Občine Postojna (za območje
P7/C2)

Na podlagi 98. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju besedila
ZPNačrt) ter 30. členom Statuta Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 30/07) župan Občine Postojna sprejema

SKLEP
o oceni stanja sprememb in dopolnitev Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih
prostorskih ureditvenih pogojih za del območja
Občine Postojna (za območje P7/C2)
I. OCENA STANJA
Občina Postojna je v Uradnem listu RS, št. 88/06 sprejela
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih
pogojih za del območja Občine Postojna (za območje P7/C2)
– v nadaljevanju: SD PUP P7/C2 in nadaljevala s postopkom v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 88/06). Obvestila Ministrstvo za okolje in prostor o nameri
izdelave SD PUP P7/C2 za celovito presojo vplivov na okolje,
izvedla 1. prostorsko konferenco, sledila je priprava gradiva za
pridobitev smernic in jih pridobila. Sledila je izdelava predlogov
ter 2. prostorska konferenca.
Občina Postojna je dne 31. 9. 2006 prejela Odločbo
št. 35409-237/2006, da priprava celovite presoje vplivov na
okolje za območje SD PUP P7/C2 ni potrebna.
Z dnem 28. 4. 2007 ja začel veljati nov ZPNačrt. Občina
Postojna je z javno razgrnitvijo SD PUP P7/C3 pričela 30. 5.
2007, zato se bo priprava SD PUP P7/C2 nadaljevala po novem ZPNačrt.
II. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve so bile pridobljene v okviru izdelave
strokovnih podlag z izdelavo variantnih rešitev, za tiste prostorske ureditve, ki so zaradi prostorskih, okoljskih, tehničnih in
tehnoloških ali drugih dejavnikov možne in smiselne.
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III. ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
Postopek nadaljevanja sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev bo potekala po naslednjem terminskem planu:
AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

ZAČETEK

KONEC

Priprava stališč do
Občina
podanih pripomb in
Postojna,
izdelava dopolnjeIzdelovalec
nega predloga

15 dni

maj 2007

Pridobitev mnenj
k dopolnjenemu
predlogu

Občina
Postojna,
Izdelovalec

30 dni

julij 2007

Izdelava dopolnjenega predloga SD
PUP – P7/C2

Izdelovalec

15 dni

julij 2007

Sprejem usklajenega predloga SD
PUP – P7/C2 v
branju na seji OS

Občinski svet 1 dan

julij,
september
2007

Objava v Uradnem Občina
listu
Postojna

10 dni

avgust,
september
2007

Izdelava elaborata

7 dni

avgust,
september
2007

Izdelovalec

IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
Nosilci urejanja prostora, ki so bili zaprošeni, da podajo
pred pričetkom izdelave SDPUP – P7/C2 smernice za njegovo
pripravo, k dopolnjenemu predlogu SDPUP – P7/C2 pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, Postojna,
2. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 29, Ljubljana,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana,
5. Občina Postojna, OOPUN, Ljubljanska cesta 4,
Postojna,
6. Zavod za gozdove Slovenije, Področna enota Postojna,
Krajevna enota Postojna, Vojkova ulica 9, Postojna,
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna
Koper, Pristaniška 12, Koper,
8. Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova
16, Nova Gorica,
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica,
Delpinova 16, Nova Gorica,
10. Komus d.o.o., Jeršice 3, Postojna,
11. Kovod d.o.o., Jeršice 3, Postojna,
12. Publicus d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana,
13. Studio Proteus, Cesta v Staro vas 2, Postojna,
14. Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47,
Sežana,
15. ELES Elektro-Slovenija d.o.o, Ljubljana, Hajdrihova 2,
16. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
ter drugi podajalci programov in mnenj:
1. KS Postojna, Jamska 9, Postojna,
2. Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica,
Cankarjeva 6, Postojna,
3. Obrtna zbornica Postojna, Jenkova ulica 1, Postojna,
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4. RRA Notranjsko-kraške regije d.o.o., Kolodvorska
cesta 5, Pivka.
V. OBJAVA SKLEPA
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-2/2006
Postojna, dne 15. maja 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2878.

Sklep o oceni stanja pri pripravi Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Center v
Postojni

Na podlagi 98. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju besedila
ZPNačrt) ter 30. členom Statuta Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 30/07) župan Občine Postojna sprejema

SKLEP
o oceni stanja pri pripravi Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Center v
Postojni
I. OCENA STANJA
Občina Postojna je v Uradnem listu RS, št. 12/05 sprejela
Program priprave Občinskega lokacijskega načrta Center v Postojni (v nadalj. OLN Center) in nadaljevala s postopkom v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 88/06).
Občina Postojna je 27. 10. 2004 izvedla 1. prostorsko konferenco, 4. 11. 2004 je obvestila Ministrstvo za okolje in prostor
o nameri priprave in sprejema OLN Center. Dne 24. 2. 2005 so
bili pristojni nosilci urejanja prostora in upravljalci javne gospodarske infrastrukture zaprošeni, da podajo smernice. Dne 7. 11.
2007 je bila izvedena 2. prostorska konferenca.
Občina Postojna je dne 28. 1. 2005 prejela Odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št. 354-19-33/2004, da priprava
celovite presoje vplivov na okolje za območje OLN Center ni
potrebna.
V času priprave predloga OLN Center za javno razgrnitev
je začel veljati nov Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 30/07, ki je začel veljati 28. 4. 2007). Ker občina do
uveljavitve ZPNačrt še ni izvedla javne razgrnitve, bo pripravila
Občinski podrobni prostorski načrt Center v Postojni in vse nadaljnje postopke peljala v skladu z novim zakonom in v vsebini
in obliki, kot bo predpisano v novih podzakonskih aktih.
II. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve za obravnavano ureditveno območje je
pripravljavec OLN pridobil z izborom variantne rešitve, pridobljene z javnim natečajem
III. ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
Postopek nadaljevanja sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev bo potekal po naslednjem terminskem
planu:
AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

Javna razgrnitev Občina Poz javno obravstojna,
navo
Izdelovalec

ZAČETEK
30 dni

KONEC
junij 2007

AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

ZAČETEK

KONEC

Priprava stališč
do podanih priObčina
pomb in izdelava Postojna,
dopolnjenega
Izdelovalec
predloga

15 dni

julij 2007

Pridobitev mnenj Občina
k dopolnjenemu Postojna,
predlogu
Izdelovalec

30 dni

avgust
2007

Izdelava dopolnjenega predlo- Izdelovalec
ga OPPN Center

15 dni

september
2007

Sprejem usklajenega predloga
Občinski svet
OPPN Center v
branju na seji OS

1 dan

september
2007

Objava v Uradnem listu

Občina Postojna

10 dni

oktober
2007

Izdelava elaborata

Izdelovalec

7 dni

oktober
2007

IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
V postopku priprave OLN Center so pristojni nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture
podali svoje smernice. Po pripravi dopolnjenega predloga po
javni razgrnitvi bodo pridobljena vsa mnenja, razen tistih, ki so
v postopku izdaje smernic ugotovili, da njihovo sodelovanje
zaradi formalnih ali drugih razlogov ni potrebno.
V. OBJAVA SKLEPA
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-2/2006
Postojna, dne 15. maja 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2879.

Sklep o postopku priprave sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta: »Oblenk
STRMCA« P2/S4

Na podlagi 46., 57., 96. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. členu Statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je župan Občine
Postojna sprejel

SKLEP
o postopku priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta: »Oblenk STRMCA« P2/S4
1. OCENA STANJA, RAZLOGI ZA SPREMEMBE IN
DOPOLNITVE
OCENA STANJA
Za obravnavano območje je sprejet Odlok o ureditvenem
načrtu »Oblenk Strmca« P2/S4 (Uradni list RS, št. 1/01) (v
nadaljevanju: UN Strmca).
Sprejet UN Strmca se še ni pričel izvajati.
Znotraj območja so stari vojaški objekti, ki se priložnostno
koristijo za skladiščenje okoliškega prebivalstva. Poselitveno
območje ali območje nezazidanih stavbnih zemljišč je še vedno
nenaseljeno ali degradiran prostor.
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Št.

Po veljavnem UN Strmca je možna mešana gradnja na
večjih gradbenih parcelah ob razvejanem prometnem skeletu.
RAZLOGI ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Obravnavano območje ni komunalno opremljeno in je
potreben večji finančni vložek za opremljanje dislociranega
poselitvenega jedra. Namen spremembe veljavnega UN Strmca so manjše spremembe, ki sledijo predvsem racionalnejši
zasnovi predvidene gradnje.
Skladno s sprejeto Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) se aktivirajo potenciali in možnosti razvoja poselitve z usmerjanjem glede na zmogljivosti prostora, racionalnost opremljanja stavbnih zemljišč, značilnosti
obstoječega omrežja naselij in obstoječe pozidave.
Prerazporeditev je namenjena racionalnejši rabi zemljišč,
zato se korigira napajalni prometni skelet in izdela nova parcelacija, in sicer:
– predvidi se prometnica po južnem robu za napajanje
nove pozidave ter kmetijskih zemljišč ob meji bivšega vojaškega kompleksa,
– korigirani trasi cest v naselju omogočata napajanje štirih
nizov zazidave,
– gradbene parcele so manjše,
– ohranja se obstoječi vhod in uvoz v naselje (parc.
št. 593/26 k. o. Strmca) ter navezovalna pot na zaledne gozdne
površine (parc. št. 827/1 k. o. Strmca),
– namenska raba se ne spreminja, podrobna namenska
raba pa se usmerja v rabe, ki se dopolnjujejo in ne slabšajo
bivalnega okolja,
– športno rekreacijske površine se locirajo na robno zemljišče,
– za potrebe komunalnega opremljanja območja se
naprave javne gospodarske infrastrukture locirajo na parc.
št. 593/26 k. o. Strmca.
2. OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV
Spremembe in dopolnitve UN Strmca (v nadaljevanju SD
UN Strmca) zajemajo celotno območje opredeljeno v veljavnem
ureditvenem načrtu natančneje parc. št. 930/2 k. o. Strmca, ki
se mu doda vplivno območje, na katerem se zgradijo objekti
javne gospodarske infrastrukture na parceli št. 593/26, vse
k. o. Strmca. Obravnavano območje se priključi na obstoječo
kategorizirano javno pot št. 821260.
3. NAČIN PRIDOBITEV STROKOVNIH REŠITEV
Geodetske podlage za izdelavo SD UN Strmca v digitalni
in analogni obliki preskrbi naročnik oziroma pobudnik SD UN
Strmca. Kot strokovne podlage se uporabi izdelane strokovne
podlage veljavnega ureditvenega načrta. Zasnovo sprememb
je predložil pobudnik, verificirala pa jo je občinska strokovna
služba.
4. ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
PROSTORSKIH SESTAVIN
Postopek priprave in sprejem SD UN Strmca bo potekal
po naslednjem terminskem planu:
FAZE

PRIČETEK/
KONEC

Sklep o postopku priprave SD UN
Strmca

maj 2007

Objava sklepa

junij 2007

Obvestilo o nameri izdelave SD UN
Strmca za CPVO

junij 2007

Pridobitev smernic nosilcev urejanja
prostora

junij 2007
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FAZE

PRIČETEK/
KONEC

Izdelava dopolnjenega osnutka za javno
razgrnitev

junij 2007

Javna razgrnitev in javna obravnava

julij 2007

Opredelitev občine do stališč, pripomb in avgust 2007
predlogov
Izdelava dopolnjenega predloga SD UN
Strmca

avgust 2007

Pridobivanje mnenj k dopolnjenemu
predlogu SD UN Strmca

september 2007

Izdelava dopolnjenega predloga

september 2007

Sprejem usklajenega predloga SD UN
Strmca na občinskem svetu

september 2007

Objava v Uradnem listu

september 2007

5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN
DOPOLNITEV NAČRTA
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
2. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana,
3. Občina Postojna, OOPUN, Ljubljanska cesta 4, Postojna,
4. Zavod za gozdove Slovenije, Področna enota Postojna,
Krajevna enota Postojna, Vojkova ulica 9, Postojna,
5. Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova
16, Nova Gorica,
6. Komus d.o.o., Jeršice 3, Postojna,
7. Kovod d.o.o., Jeršice 3, Postojna,
8. Publicus d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana,
9. Studio Proteus, Cesta v Staro vas 2, Postojna,
10. Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
11. ELES Elektro-Slovenija d.o.o, Ljubljana, Hajdrihova 2,
12. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
13. Drugi nosilci urejanja, če se v postopku ugotovi, da so
njihove smernice in mnenja potrebna.
Smernice in mnenja morajo nosilci urejanja prostora posredovati izdelovalcu naloge pisno in to v 30 dneh po prejemu
vloge, sicer se šteje, da nimajo smernic oziroma na predvideno
prostorsko ureditev nimajo pripomb.
6. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM PRIPRAVE
Finančna sredstva za pripravo SD UN Strmca zagotavlja
pobudnik priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
7. OBJAVA SKLEPA
Ta sklep o postopku priprave začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na svetovnem
spletu ter dostavi na ministrstvo.
Št. 3505-2/2007
Postojna, dne 28. maja 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
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Obvezna razlaga 17. člena Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območji
S5 in P3 v Postojni

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list
RS, 30/07) in 89. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Postojna je Občinski svet Občine Postojna (Uradni list RS, št.
30/07) na 7. seji dne 12. 6. 2007 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
17. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območji S5 in P3 v Postojni,
(Uradni list RS, št. 45/05 - prečiščeno besedilo)
1.
V 17. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v
Postojni (Uradni list RS, št. 45/05 – prečiščeno besedilo), ki
pravi, da je v območju ob Ljubljanski cesti v vzhodnem delu,
kjer je predvidena blokovska stanovanjska gradnja s poslovnimi
prostori (P7/S4/3), predvidena novogradnja terasaste izvedbe,
ki sledi padajočemu terenu in višini 2K + P + 2N + P, pri čemer
je pritličje na nivoju severne dovozne ceste, je smatrati, da je
predvideno podstrešje (P) mogoče urediti tako, da so v njem
urejena stanovanja v dveh mansardah (zaradi izkoristka celotnega podstrešja, glede na predviden naklon strehe).
2.
Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/2007
Postojna, dne 12. junija 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
Ker na obravnavanem območju ni realizirana gradnja
po veljavnih izvedbenih aktih, na trgu pa je veliko zanimanje
za gradnjo objektov za poslovno, trgovsko-servisno in obrtno
oziroma terciarno dejavnost, je potrebno območje definirati ter
umestiti nove objekte z vso potrebno prometno, komunalno in
energetsko infrastrukturo.
Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta
je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku izdelave OPPN.
razlogi za pripravo OPPN:
– pobuda občanov,
– racionalni izkoristek nepozidanega območja,
– razvoj terciarne dejavnosti v Sevnici in njenem somestju.
pravna podlaga:
Za obravnavano območje velja Uredba o lokacijskem načrtu hidroelektrarne Boštanj (Uradni list RS, št. 19/90, 110/02,
59/03).
V skladu z določili 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 4/04, 38/05, 65/06, 12/07 in 29/07), za območje poselitve v
meji LN HE Boštanj veljajo določila citiranega odloka, vendar
pa je potrebno za območje proizvodnih in obrtnih dejavnosti ob
HE Boštanj izdelati občinski izvedbeno prostorski akt.
Na podlagi 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine
Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS,
št. 36/02 in 87/04), se v okviru ureditvenih območjih naselij za
zahtevne objekte izdeluje zazidalni načrt, po določilih ZPNačrt
je to občinski podrobni prostorski načrt.
Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za
poslovno cono ob HE Boštanj bo potekala po predpisanem
postopku, skladno z določili:
– Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni
list RS, št. 33/07),
– Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1) (Uradni list RS,
št. 39/06).
3. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta)

SEVNICA
2881.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta za poslovno cono ob
hidroelektrarni Boštanj

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu:
ZPNačrt), ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 78/05-UPB), je župan Občine Sevnica sprejel

SKLEP
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta za poslovno cono ob hidroelektrarni
Boštanj
1. člen
Župan Občine Sevnica je sprejel sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob
hidroelektrarni Boštanj.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN)
ocena stanja:
V naselju Boštanj je med obstoječo HE Boštanj in glavno
cesto G1/5 Zidani Most–Boštanj–Drnovo, območje nezazidanega stavbnega zemljišča.

Namen občinskega podrobnega prostorskega načrta
je ureditev območja ob naselju Boštanj, med hidroelektrarno
Boštanj in glavno cesto G1/5 Zidani Most–Boštanj–Drnovo,
kmetijskim zemljiščem na vzhodni strani in staro traso glavne
ceste na zahodni strani območja.
Območje obsega del zemljišča v k.o. Boštanj s parc. št.:
292/17, 295/6, 292/18, 295/7, 295/2, 295/9, 295/8, 295/10,
295/12, 295/11, 295/13, 295/16, 295/14.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize prostora,
pridobljenih smernic in analize le-teh, ter ob upoštevanju programskih izhodišč in veljavne zakonodaje.
Izdelovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta
izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po
izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku izdelave
občinskega podrobnega prostorskega načrta, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz prostora.
5. člen
(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega
načrta)
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave
in sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta:
1. Župan sprejme sklep in ga objavi v uradnem glasilu
in v svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu – 31. 5. 2007
(pripravljalec Občina Sevnica).

Uradni list Republike Slovenije
2. Izdelava osnutka OPPN – 15. 6. 2007 (izdelovalec
OPPN).
3. Pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora navedenih v 6. členu – 15. 7. 2007 (pripravljalec Občina
Sevnica).
4. Izdelava idejnih zasnov z upoštevanjem smernic nosilcev urejanja prostora – 30. 7. 2007 (naročnik OPPN).
5. Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 30. 8. 2007
(izdelovalec OPPN).
6. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 17. 9. 2007
(pripravljavec Občina Sevnica).
7. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Sevnica
in na sedežu Krajevne skupnosti Boštanj, javna obravnava pa
se izvede na sedežu KS Boštanj – 10. 10. 2007 (pripravljalec
Občina Sevnica).
8. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
lahko podajo svoje pripombe v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka.
9. Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve na podlagi strokovnega
mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter stališča
Odbora za varstvo in urejanje okolja – 29. 10. 2007 (pripravljalec Občina Sevnica).
10. Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela
predlog OPPN oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih
sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe, ter
se ga posreduje v pridobitev mnenj nosilcem urejanja prostora
iz 6. člena sklepa – 15. 11. 2007.
11. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa – 15. 12. 2007.
12. Po uskladitvi prejetih mnenj, se izdela usklajeni predlog OPPN za sprejem na Občinskem svetu Občine Sevnica
– 10. 1. 2008.
13. Občinski svet Občine Sevnica sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na seji Občinskega sveta
Občine Sevnica – januar 2008.
14. Objava v Uradnem listu Republike Slovenije – januar
2008.
15. Izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih –
februar 2008.
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Po sprejemu sklepa župana in izdelavi osnutka OPPN,
pripravljalec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v
roku 30 dni po prejemu poziva podajo smernice za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili
58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nimajo.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja
prostora ne bodo podane, mora načrtovalec OPPN kljub temu
upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da
je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev
urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: HORIZONT INŽENIRING, Hribšek
Srečko s.p., Ponikve pri Studencu 17, 8293 Studenec;
– Pripravljavec: Občina Sevnica, Oddelek za okolje in
prostor, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– Izdelovalec OPPN: ARPROJEKT d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica;
– Investitor OPPN: HORIZONT INŽENIRING, Hribšek
Srečko s.p., Ponikve pri Studencu 17, 8293 Studenec.
7. člen
(obveznosti financiranja OPPN)
Izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta,
geodetskega posnetka, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki
jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financiral HORIZONT INŽENIRING, Hribšek Srečko s.p., Ponikve pri
Studencu 17, 8293 Studenec.
8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0003/2006
Sevnica, dne 31. maja 2007

6. člen

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter
drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrta)
Koordinator postopka priprave OPPN je pristojni občinski
organ za urejanje prostora, to je Oddelek za okolje in prostor
Občine Sevnica.
Pristojni nosilci urejanja prostora za OPPN za poslovno
cono ob HE Boštanj so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje;
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Območna pisarna Novo mesto;
3. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Novo mesto;
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje;
6. Elektro Celje d.d., Področje Krško;
7. ELES Slovenije d.d.;
8. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto;
9. JP Komunala d.o.o. Sevnica;
10. Geoplin Plinovodi d.o.o., Ljubljana;
11. JP Plinovod Sevnica;
12. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica;
13. Občina Sevnica;
14. KS Boštanj;
ter ostali udeleženci:
15. Savske Elektrarne Ljubljana d.o.o.;
16. INFRA d.o.o.
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SODRAŽICA
2882.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem glasilu Suhorobar

Na podlagi 10. člena Zakona o medijih (uradno prečiščeno besedilo) (ZMed-UPB1, Uradni list RS, št. 110/06),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno
besedilo) (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) in 6. člena
Statuta Občne Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00,
12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 5. redni seji dne
7. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem glasilu Suhorobar
1. člen
V Odloku o občinskem glaslu Suhorobar (Uradni list RS,
št. 65/04) se spremeni naziv III. poglavja, ki se po novem glasi
»UREDNIŠTVO IN PROGRAMSKI SVET.«.
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2. člen
Spremeni se 9. člen, ki se po novem glasi:
»Uredništvo sestavljajo odgovorni urednik in člani, lahko
pa tudi namestnik odgovornega urednika. Člane uredništva
in odgovornega urednika imenuje in razrešuje Občinski svet
Občine Sodražica na predlog župana.
Odgovorni urednik je oseba, zaposlena v upravi Občine
Sodražica za nedoločen čas in pristojna za področje družbenih dejavnosti.
V času odsotnosti odgovornega urednika, njegovo delo
opravlja namestnik odgovornega urednika, to je oseba, ki
nadomešča zaposlenega na področju družbenih dejavnosti
oziroma tajnik direktor občinske uprave.«.
3. člen
Spremeni se 10. člen, ki se po novem glasi:
»Programski svet sestavljajo člani iz različnih segmentov
družbenega življenja lokalne skupnosti. Imenuje jih občinski
svet na predlog župana za obdobje 4 let.
Programski svet oblikuje programsko zasnovo glasila.
Sestaja se na sejah, ki jih skliče odgovorni urednik, in sicer
dvakrat letno.«.
4. člen
Spremeni se 11. člen, ki se po novem glasi:
»Uredništvo opravlja svoje delo v dogovoru z odgovornim urednikom.«.
5. člen
Spremeni se 12. člen, ki se po novem glasi:
»Odgovorni urednik oziroma njegov namestnik je odgovoren za uresničevanje uredniške politike glasila v skladu s
programsko zasnovo glasila.
Delo odgovornega urednika obsega: pregled dostavljenega gradiva, dogovor z avtorjem člankov o morebitnih spremembah ter o fotografski ali grafični opremi člankov, kontaktiranje z avtorji, priprava tekstov za lektorja, priprava tekstov za
tisk, priprava slikovnega materiala, postavitev strani, določitev
rokov – oddajanje gradiva, tiskarna, izid glasila, odločanje o
objavi spornih člankov, spremljanje dogajanja v občini in izven
nje ter izbor tem, skrb za vsebinsko in vizualno aktualnost
glasila, celoten pregled nad glasilom, vodenje uredništva,
sklicevanje sej programskega sveta, drugo.«.
6. člen
Spremni se 14. člen, ki se po novem glasi:
»Administrativno-tehnično delo za glasilo opravlja občinska uprava, obsega pa: sprejemanje gradiva, prepisovanje tekstov, ki niso v elektronskem zapisu, priprava oglaševalskega
materiala, postavitev strani po predlogu urednika (v sodelovanju z oblikovalcem), pošiljanje nenaslovljenih in naslovljenih
Suhorobarjev, skrb za izvrševanje nekaterih obveznosti na
podlagi zakona o medijih, sodelovanje s Pošto, tiskarno, vračanje dogovorjenega gradiva avtorjem, drugo.«.
7. člen
Spremeni se 16. člen, ki se po novem glasi:
»Vsi člani programskega sveta so za udeležbo na seji
plačani po Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članih drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov.
Člani uredništva, razen odgovorni urednik oziroma njegov namestnik, in lektor za opravljeno delo prejmejo honorar,
ki ga s Sklepom o višini honorarjev za občinsko glasilo Suhorobar predlaga župan, sprejme pa občinski svet. Honorar se
izplača za vsak prispevek, ki je bil dogovorjen z odgovornim
urednikom oziroma njegovim namestnikom.
Odgovornemu uredniku oziroma njegovemu namestniku
se v mesecu, ko glasilo izide, prizna dodatek za povečan
obseg dela.«.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Spremeni se 21. člen, tako da se glasi:
Izdajatelj zagotavlja materialne in druge pogoje za redno izhajanje glasila. Potrebna finančna sredstva se zagotavljajo vsakoletno v proračunu Občine Sodražica, določajo pa
se na osnovi finančnega načrta glasila, ki ga za posamično
proračunsko leto pripravi odgovorni urednik oziroma njegov
namestnik.
9. člen
Ta odlok stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 92002-1/04
Sodražica, dne 7. junija 2007
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

TREBNJE
2883.

Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2007

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95
– odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US,
9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – odločba US, 36/99 – odločba US, 59/99 – odločba US, 70/00,
100/00 – odločba US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Sklep US,
51/02, 108/03 – odločba US, 72/05, 100/05 – ZLS-UPB1 in
21/06 – odločba US), na podlagi določil Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1), 28., 29., 30. in 40.
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), ob
upoštevanju Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2007
in 2008 (Uradni list RS, 126/06), v skladu z 19. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05
in 80/06) je Občinski svet Občine Trebnje na 7. redni seji dne
6. 6. 2007 sprejel

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

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2007 se
določa v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPINA / PODSKUPINA KONTOV

I.

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

70

6.845.737

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

74

41

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

8.967

IV.

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

81.422

6.576

V.

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
S SALDOM DANIH MINUS VRNJENIH
POSOJIL (I.+IV.) – (II. + V.)
C.

1.378.277

2.846.894

0
19.295.303
3.602.146

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

720.574

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

109.793

410 SUBVENCIJE

III.

B.

740 TRANSFERNI PRIHODKI DRUGIH
JAVNOFINANČ. INSTITUCIJ

TEKOČI TRANSFERI

0

17.874

2.846.894

409 REZERVE

3.179.813

–4.604.050

TRANSFERNI PRIHODKI

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

6.950.162

INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI

228.205

2.989

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

6.950.162

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

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

2.598.184

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

TEKOČI ODHODKI

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.333.152

2.989

40

2.310.018

101.757

PREJETE DONACIJE

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

1.846.661

1.384.853

II.

7355

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

KAPITALSKI PRIHODKI

741 SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

Stran

910.840

2.261.716

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
DOLGOROČNIH SREDSTEV
PREMOŽENJA

43
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431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI
NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

73

10.456.518

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

NEDAVČNI PRIHODKI

42

14.691.253
7.858.334

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

72

PRORAČUN
LETA 2007
v EUR

DAVČNI PRIHODKI
703 DAVKI NA PREMOŽENJE

71

Št.

2.632.197
33.383
106.199
5.563.182
118.756

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

2.387.834

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

746.574

0

RAČUN FINANCIRANJA – ZBIR
OBČINA IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

1.293.607

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

1.293.607

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

47.989

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH
X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII.)

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

47.989
–3.358.432
1.245.618
4.604.050

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO

3.358.432

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
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1. Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02
– ZGO-1).
2. Sredstva, namenjena odpravi nesorazmerij v plačah
v javnem sektorju, ki se oblikujejo v skladu s spremembami
in dopolnitvami zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 110/06 – ZSPJS-UPB6),
3. Prihodki od občanov, ki se v posameznih krajevnih
skupnostih namenijo za namene, za katere se pobirajo,
4. Drugi prihodki, ki jih s sklepom določi občinski svet,
in sicer: vplačani prispevki za priključitev na javni vodovod
in vplačani zneski komunalnega prispevka od investitorjev,
ki se priključujejo na določeno omrežje,
5. Prihodki iz naslova Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni
list RS, št. 123/04, 68/05 in 77/06) po 21. členu Uredbe o
taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95,
44/95, 44/96, 124/00, 49/01, 8/04 in 23/04),
6. Prihodki iz naslova Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list
RS, št. 129/04, 68/05, 28/06 in 32/06) po 22. členu Uredbe
o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
(Uradni list RS, št. 70/01 in 9/04).
Prihodki, zbrani v letu 2006, na podlagi 5. in 6. točke
tega člena, se v proračunu lahko uporabljajo v proračunskem
skladu v skladu z določbami 56.–60. člena Zakona o javnih
financah.
4. člen
Neposredni uporabnik (v nadaljevanju uporabnik) lahko
prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, če
je razpisal javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je
vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetih proračunov.
V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti
pogoji za sklenitev pogodbe.
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve
in za tekoče transfere.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2007 za namen
plačila obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2008,
prevzame obveznosti (sklene pogodbe) v višini 80% obsega
pravic porabe zagotovljenih sredstev na postavkah proračuna za leto 2008, in za obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo
v letu 2009, v višini 60% obsega pravic porabe zagotovljenih
sredstev na postavkah proračuna za leto 2008.
Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za prevzemanje obveznosti za najemne oziroma zakupne pogodbe (v
primerih, ko na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, se
štejejo kot investicijski odhodek), pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, pogodbe za nabavo blaga in storitev, ki so potrebni za
izvajanje upravnih nalog, pogodbe v breme postavk predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči, namenskih sredstev
EU in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk
slovenske udeležbe.
Najemne oziroma zakupne pogodbe, razen pogodb iz
prejšnjega odstavka, so lahko sklenjene za določen čas,
ki ne sme biti daljši od enega leta, ali za nedoločen čas z
odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev.
Prevzete obveznosti na podlagi prejšnjih odstavkov
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in v primeru investicijskih odhodkov in investicijskih transferov tudi v načrtu razvojnih programov.
5. člen
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega
proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu

Uradni list Republike Slovenije
občinskega proračuna in se uporablja kot sestavni del tega
odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav v rokih, določenih v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2007 in 2008 (za plačila obveznosti
za investicijske odhodke, ki se plačujejo po posameznih situacijah, in investicijske transfere, ki se plačujejo po posameznih situacijah, je plačilni rok 60. dan; za plačila vseh drugih
obveznosti je plačilni rok 30. dan). Dogovarjanje predplačil je
možno le ob zavarovanju predplačil, ki jih določa zakon.
Vse denarne obveznosti v pogodbah, ki jih neposredni
uporabniki, javni zavodi in javno podjetje, katerih ustanovitelj
je občina, sklenejo za obdobje enega leta morajo biti izraženi
v nominalnem znesku, brez valorizacijske klavzule. Denarne
obveznosti v večletnih pogodbah se lahko valorizirajo v skladu s predpisom ministra, pristojnega za finance.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu samostojno prerazporeja pravice porabe v okviru istega
podprograma.
Za potrebe likvidnosti na posameznih postavkah in o
prenosu sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru podprograma uporabnik na predlog predlagateljev finančnih načrtov lahko odloča o prerazporeditvah
pravic porabe znotraj glavnega programa neomejeno, med
podprogrami (v okviru glavnega programa) pa prerazporeditve (skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma) ne smejo presegati 15% obsega posameznega
podprograma v sprejetem proračunu.
Prerazporeditev iz plačnih kontov na druge podskupine
kontov ni možna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi
realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
7. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloča o prerazporeditvah pravic porabe, ne glede na omejitve v prejšnjem
členu, med:
– glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali
zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu, in
– področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali
zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 3% obsega področja porabe v sprejetem proračunu.
8. člen
Neposredni uporabnik lahko samostojno spreminja vrednost projektov ali programov iz načrta razvojnih programov
največ do 20% vrednosti projekta oziroma programa. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za izplačilo.

Uradni list Republike Slovenije
Vsak izdatek iz finančnega načrta krajevne skupnosti
mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s
katero se izkazuje obveznost za izplačilo, odobreno s strani
odredbodajalca krajevne skupnosti.
10. člen
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve,
oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007, skupaj s prenesenimi sredstvi, določi v višini 1,5% prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov občinskega proračuna.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
4.172,93 EUR župan in o tem obvesti občinski svet.
11. člen
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 v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt uporabnika.
12. člen
Pravice porabe s postavke 4092 – Sredstva za odpravo
nesorazmerij v plačah, ki niso bile porabljene v letu 2006, se
prenesejo v leto 2007 za isti namen.
Pravice porabe s postavke 06008 – Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi, ki
ne bodo porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje
leto za isti namen.
Za obseg prenesenih pravic porabe se povečata obseg pravic porabe v posebnem delu proračuna in odhodki
proračuna.
13. člen
Pravice porabe za realizacijo letnih programov in predpisov, v katerih je opredeljen obseg sredstev za financiranje
posameznih izdatkov proračuna, se zagotavljajo v znesku,
določenem s proračunom, ne glede na znesek, ki je predviden z letnim programom ali posebnim predpisom.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, njegova
dolžnost pa je o izvrševanju proračuna obveščati občinski
svet v skladu z ZJF.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so
odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.
15. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve se izvajajo v skladu z Zakonom o javnih naročilih ter
samo, če je to načrtovano v načrtu nabav in gradenj oziroma
v načrtu razvojnih programov, kadar gre za investicijske
odhodke oziroma investicijske transfere.
16. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na predlog
za finance pristojnega organa.
17. člen
Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o proračunu
Občine Trebnje za leto 2007, se neposredno uporabljajo določbe Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2007 in 2008 (ZIPRS0708).
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
18. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 420 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi
nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni
mogoče iztirjati.
19. člen
Ne glede na določbe Zakona o javnih financah v letni
program prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto
2007 ni potrebno vključiti premičnin, katerih ocenjena vrednost
ne presega 420 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
20. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se Občina Trebnje za proračun leta 2007 lahko
zadolži v višini 1.293.607 EUR za namene, določene v sklepu
občinskega sveta o zadolžitvi.
Pogodbo o najetju posojila sklene župan ob predhodnem
soglasju ministra, pristojnega za finance.
21. člen
Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje, lahko občina daje
poroštva.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča
občinski svet.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Trebnje, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O dajanju soglasij odloča občinski svet.
Izdana soglasja in poroštva se štejejo v obseg možnega
zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-136/2007
Trebnje, dne 6. junija 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

2884.

Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2008

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96
– odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – odločba US,
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36/99 – odločba US, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 –
odločba US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Sklep US, 51/02, 108/03
– odločba US, 72/05, 100/05 – ZLS-UPB1 in 21/06 – odločba
US), na podlagi določil Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 123/06 – ZFO-1), 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), ob upoštevanju Zakona o
izvrševanju proračuna RS za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS,
št. 126/06), v skladu z 19. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05 in 80/06) je Občinski svet
Občine Trebnje na 7. redni seji dne 6. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Trebnje za leto 2008

73

74

PREJETE DONACIJE

2.989

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

2.989

TRANSFERNI PRIHODKI

4.589.999

740 TRANSFERNI PRIHODKI
DRUGIH JAVNOFINANČ. INSTITUCIJ

3.389.999

741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

1.200.000

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Trebnje za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

738.009

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST

113.309

402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
41

A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

SKUPINA / PODSKUPINA KONTOV

I.
70

16.788.096

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.321.399

DAVČNI PRIHODKI

8.053.261

700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

7.083.428

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

72

PRORAČUN
LETA 2008
v EUR

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

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

43

101.757

III.

215.114

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI

50.696

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

76.051

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

1.908.403

KAPITALSKI PRIHODKI

1.873.709
6.576

1.867.133

2.507.330
33.383
151.183
4.788.985
134.613

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

2.452.416

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

748.518

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

1.453.438

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.400.061

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

6.400.061

INVESTICIJSKI TRANSFERI

3.585.931

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.268.138

17.874

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
DOLGOROČNIH SREDSTEV

42

868.076

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

TEKOČI TRANSFERI
410 SUBVENCIJE

2. člen
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2008 se
določa v naslednjih zneskih:

3.543.214

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

409 REZERVE
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

18.318.191

0

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

2.139.893

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

1.446.038

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

–1.530.095

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

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

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA S
SALDOM DANIH MINUS VRNJENIH
POSOJIL (I.+IV.) – (II. + V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA – ZBIR
OBČINA IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

1.043.232
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500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

1.043.232

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

47.989

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX.

SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII.)

XI.

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

47.989
–534.852
995.243
1.530.095

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO

534.852

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim
enotnim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.
trebnje.si.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02
– ZGO-1).
2. Sredstva, namenjena odpravi nesorazmerij v plačah v
javnem sektorju, ki se oblikujejo v skladu s spremembami in
dopolnitvami zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 110/06 – ZSPJS-UPB6),
3. Prihodki od občanov, ki se v posameznih krajevnih
skupnostih namenijo za namene, za katere se pobirajo,
4. Drugi prihodki, ki jih s sklepom določi občinski svet,
in sicer: vplačani prispevki za priključitev na javni vodovod in
vplačani zneski komunalnega prispevka od investitorjev, ki se
priključujejo na določeno omrežje.
4. člen
Neposredni uporabnik (v nadaljevanju uporabnik) lahko
prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, če
je razpisal javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je
vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V
razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji
za sklenitev pogodbe.
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in
za tekoče transfere.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2008 za namen plačila obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2009, prevzame
obveznosti (sklene pogodbe) v višini 60% obsega pravic porabe zagotovljenih sredstev na postavkah proračuna za leto
2008, in za obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2010,
v višini 40% obsega pravic porabe zagotovljenih sredstev na
postavkah proračuna za leto 2008.
Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za prevzemanje obveznosti za najemne oziroma zakupne pogodbe (v
primerih, ko na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, se šteje-
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jo kot investicijski odhodek), pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih
za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, pogodbe
za nabavo blaga in storitev, ki so potrebni za izvajanje upravnih nalog, pogodbe v breme postavk predpristopnih pomoči,
popristopnih pomoči, namenskih sredstev EU in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
Najemne oziroma zakupne pogodbe, razen pogodb iz
prejšnjega odstavka, so lahko sklenjene za določen čas, ki ne
sme biti daljši od enega leta, ali za nedoločen čas z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev.
Prevzete obveznosti na podlagi prejšnjih odstavkov tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in v primeru investicijskih odhodkov in investicijskih
transferov tudi v načrtu razvojnih programov.
5. člen
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega
proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu
občinskega proračuna in se uporablja kot sestavni del tega
odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom
določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav v rokih, določenih v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2007 in 2008 (za plačila obveznosti
za investicijske odhodke, ki se plačujejo po posameznih situacijah, in investicijske transfere, ki se plačujejo po posameznih situacijah, je plačilni rok 60. dan; za plačila vseh drugih
obveznosti je plačilni rok 30. dan). Dogovarjanje predplačil je
možno le ob zavarovanju predplačil, ki jih določa zakon.
Vse denarne obveznosti v pogodbah, ki jih neposredni
uporabniki, javni zavodi in javno podjetje, katerih ustanovitelj
je občina, sklenejo za obdobje enega leta morajo biti izraženi
v nominalnem znesku, brez valorizacijske klavzule. Denarne
obveznosti v večletnih pogodbah se lahko valorizirajo v skladu
s predpisom ministra, pristojnega za finance.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu samostojno prerazporeja pravice porabe v okviru istega
podprograma.
Za potrebe likvidnosti na posameznih postavkah in o
prenosu sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru podprograma uporabnik na predlog predlagateljev
finančnih načrtov lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe znotraj glavnega programa neomejeno, med podprogrami (v okviru glavnega programa) pa prerazporeditve (skupno
povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma) ne
smejo presegati 15% obsega posameznega podprograma v
sprejetem proračunu.
Prerazporeditev iz plačnih kontov na druge podskupine
kontov ni možna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
7. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloča o prerazporeditvah pravic porabe, ne glede na omejitve v prejšnjem
členu, med:
– glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali
zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu, in
– področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali
zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati
3% obsega področja porabe v sprejetem proračunu.
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8. člen
Neposredni uporabnik lahko samostojno spreminja vrednost projektov ali programov iz načrta razvojnih programov
največ do 20% vrednosti projekta oziroma programa. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.

15. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve se izvajajo v skladu z Zakonom o javnih naročilih ter samo,
če je to načrtovano v načrtu nabav in gradenj oziroma v načrtu razvojnih programov, kadar gre za investicijske odhodke
oziroma investicijske transfere.

9. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za izplačilo.
Vsak izdatek iz finančnega načrta krajevne skupnosti
mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s
katero se izkazuje obveznost za izplačilo, odobreno s strani
odredbodajalca krajevne skupnosti.

17. člen
Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o proračunu
Občine Trebnje za leto 2008, se neposredno uporabljajo določbe Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2007 in 2008 (ZIPRS0708).

10. člen
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve,
oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008, skupaj s prenesenimi sredstvi, določi v višini 1,5% prihodkov iz bilance prihodkov
in odhodkov občinskega proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2008 dodatno oblikuje v
višini 46.737 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.172,93 EUR
župan in o tem obvesti občinski svet.
11. člen
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 v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev
splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt uporabnika.
12. člen
Pravice porabe s postavke 4092 – Sredstva za odpravo
nesorazmerij v plačah, ki niso bile porabljene v letu 2007, se
prenesejo v leto 2008 za isti namen.
Pravice porabe s postavke 06008 – Sredstva za odpravo
nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi, ki ne
bodo porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje
leto za isti namen.
Za obseg prenesenih pravic porabe se povečata obseg
pravic porabe v posebnem delu proračuna in odhodki proračuna.
13. člen
Pravice porabe za realizacijo letnih programov in predpisov, v katerih je opredeljen obseg sredstev za financiranje
posameznih izdatkov proračuna, se zagotavljajo v znesku,
določenem s proračunom, ne glede na znesek, ki je predviden
z letnim programom ali posebnim predpisom.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, njegova
dolžnost pa je o izvrševanju proračuna obveščati občinski
svet v skladu z ZJF.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so
odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.

16. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na predlog
za finance pristojnega organa.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
18. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 420 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi
nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni
mogoče iztirjati.
19. člen
Ne glede na določbe Zakona o javnih financah v letni
program prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto
2008 ni potrebno vključiti premičnin, katerih ocenjena vrednost ne presega 420 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
20. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se Občina Trebnje za proračun leta 2008
lahko zadolži v višini 1.043.232 EUR za namene, določene v
Sklepu Občinskega sveta o zadolžitvi.
Pogodbo o najetju posojila sklene župan ob predhodnem
soglasju ministra, pristojnega za finance.
21. člen
Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje, lahko občina daje
poroštva.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča
občinski svet.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je
Občina Trebnje, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O dajanju soglasij odloča Občinski svet.
Izdana soglasja in poroštva se štejejo v obseg možnega
zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Trebnje v letu
2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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23. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani
Občine Trebnje: www.trebnje.si.

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Železniki za leto 2007

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB1), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 103. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list
RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 6. seji dne
7. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Železniki za leto 2007
1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 21/07 in 29/07) se v 2. členu spremeni tako, da se
glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2007 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v EUR
Proračun
leta 2007

Skupina/Podskupina kontov/Konto
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

5.499.309

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.353.062

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

7361

181.940

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI

939.269

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

939.269

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

5.716.916

40 TEKOČI ODHODKI

1.425.383

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

ŽELEZNIKI

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Stran

731 Prejete donacije iz tujine

Št. 410-137/2007
Trebnje, dne 6. junija 2007

2885.
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401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

260.795
40.213
998.522
12.779
113.074
1.578.198
83.053

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

967.290

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

196.420

413 Drugi tekoči domači transferi

351.435

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

2.514.105
2.514.105

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

179.230

430 Investicijski transferi

179.230

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

–217.607

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Proračun
leta 2007

3.897.626

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

144.391

3.613.224

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

144.391

703 Davki na premoženje

152.923

704 Domači davki na blago in storitve

131.479

706 Drugi davki

750 Prejeta vračila danih posojil

8.346

751 Prodaja kapitalskih deležev

136.045

752 Kupnine iz naslova privatizacije

71 NEDAVČNI PRIHODKI

455.436

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

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

87.632

167.585

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

87.632

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

139.030

714 Drugi nedavčni prihodki

148.821

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog

206.978
25.038

440 Dana posojila

20.865

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

66.767

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
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
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56.759
Proračun
leta 2007

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

153.894

55 ODPLAČILA DOLGA

153.894

550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH

153.894
–314.742

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–153.894

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

217.607

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA

314.742

9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

314.742

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na, programe
in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt
razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Železniki.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 015-5/07-006
Železniki, dne 7. junija 2007
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

2886.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Železniki

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – Uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena
Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski
svet Občine Železniki na 6. seji dne 7. 6. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za spodbujanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Železniki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo ukrepi, pogoji in postopek
za dodeljevanje finančnih sredstev občinskega proračuna za
spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki.

2. člen
Sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Železniki se zagotavljajo iz proračuna Občine Železniki,
ki ga sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče
leto.
3. člen
Upravičeni prejemniki po tem pravilniku so:
– mikro in male gospodarske družbe, ki so registrirane po
Zakonu o gospodarskih družbah,
– samostojni podjetniki,
– fizične osebe (velja samo za ukrep Pospeševanje zaposlovanja/samozaposlitev),
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis
v Poslovni register Slovenije,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za
vpis v sodni register.
Za posamezne ukrepe so lahko upravičeni prejemniki tudi
drugi, če je to posebej navedeno pri posameznem ukrepu.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori
morajo biti na območju Občine Železniki.
Upravičenci iz 3. člena tega pravilnika morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Železniki.
Do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002 in primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti. Pomoči ne bodo pogojene
s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in
pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem
sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni
promet tovora.
Prav tako do sredstev po tem pravilniku niso upravičeni:
– podjetja v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije),
– podjetja v težavah, ki dobivajo pomoč po posebnem
programu za reševanje in prestrukturiranje,
– subjekti, ki so že prejeli sredstva po tem pravilniku,
vendar sredstev niso porabili namensko,
– subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih
pomoči,
– subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine
Železniki.
4. člen
Način dodeljevanja pomoči:
1. Sredstva se dodeljujejo na podlagi letno izvedenega
javnega razpisa. V javnem razpisu se podrobneje določijo kriteriji ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
2. Komisija za izvedbo javnih razpisov na področju gospodarstva opravi pregled prispelih vlog in jih oceni na podlagi
pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. Komisija
pripravi predlog višine sofinanciranja, ki ga predloži županu.
3. Prejemnikom sredstev se izda sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen namen ter s tem seznani komisijo za
malo gospodarstvo in obrt, odbor za gospodarske dejavnosti
in občinski svet.
4. Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za
nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih.
5. Pri ukrepih, kjer je to potrebno, se medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči uredijo s pogodbo.
5. člen
Javni razpis se objavi v javnem glasilu Občine Železniki
in na spletni strani Občine Železniki.
Javni razpis mora vsebovati zlasti:
– ime in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
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– predmet javnega razpisa,
– upravičence, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– višino sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega
razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– rok, do katerega morajo biti vložene vloge za dodelitev
sredstev,
– naslov, na katerega se pošljejo vloge,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci
obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– drugo.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog, kot je
razpoložljivih sredstev, se razpoložljiva sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
Za izvedbo postopka javnega razpisa se uporabljajo področni predpisi.
6. člen
Finančna sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva se bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev.
Finančna sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«,
kar pomeni, da skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu
koli upravičencu, ne sme presegati 200.000 EUR v katerem
koli obdobju treh proračunskih let. Skupna pomoč de minimis,
dodeljena kateremu koli podjetju, ki deluje v cestnoprometnem
sektorju, pa ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli
obdobju treh proračunskih let.
Ti meji se uporabljata ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskega proračuna, javna sredstva Republike Slovenije
ali EU) je pomoč dodeljena.
7. člen
Prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo,
da za določen namen ni pridobil ali je v postopku pridobivanja
dodatnih sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
Upravičenec, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
8. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko, mora vrniti vsa
pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega
odstavka tega člena, ne more pridobiti novih sredstev iz tega
pravilnika še 2 leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
9. člen
Namenskost porabe sredstev, pridobljenih pod pogoji tega
pravilnika preverja občinska uprava in s tem seznani Komisijo
za izvedbo javnih razpisov na področju gospodarstva. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik sredstva dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI
10. člen
Ukrepi za spodbujanje razvoja malega gospodarstva so:
1. SUBVENCIONIRANJE REALNE OBRESTNE MERE
ZA DODELJEVANJE KREDITOV
Namen:
– materialne investicije.
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Pogoji:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Občino Železniki in posojilojemalcem,
– subvencijo realne obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 20%
lastnih sredstev,
– minimalni znesek posojila je 4.200 EUR,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v
Občini Železniki vsaj 5 let po njenem zaključku,
– subvencionira se realna obrestna mera za obresti, ki zapadejo v plačilo v tekočem letu, in sicer od dolgoročnih posojil
in pogodb o finančnem najemu za osnovna sredstva (razen
osebnih avtomobilov),
– poleg upravičencev iz 3. člena tega pravilnika so do
sredstev upravičeni tudi občani, ki živijo na gorsko-višinskem
območju občine in svojo dejavnost opravljajo kot dopolnilno
dejavnost.
Višina:
– višina subvencioniranja realne obrestne mere znaša
do 1,5%-ne točke nad višino 1-mesečnega EURIBOR-ja in se
določi na podlagi amortizacijskega načrta in posojilne pogodbe,
izdane s strani posojilodajalca,
– višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije,
– investicija se mora izvesti na območju Občine Želez
niki.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za
gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa, graditve ali adaptacije poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme in generalne obnove obstoječe
opreme.
2. PROMOCIJA IZDELKOV IN STORITEV
Namen:
– sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in
doma, da se predstavijo potencialnim kupcem z gospodarskimi
subjekti in izdelki,
– možnost za začetek novih poslov,
– organizirana predstavitev širšemu krogu.
Pogoji:
– udeležba na sejmih v tujini in doma,
– občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in
delovanja stojnice ob predložitvi potrebnih dokazil.
Višina:
– do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– strošek najetja, postavitve in delovanja stojnice.
3. SVETOVALNE STORITVE
Namen:
– svetovanje podjetnikom in obrtnikom pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij,
internacionalizacije in tehnološkega razvoja, pri iskanju novih
tržišč ter pri pripravi dokumentacije za razpise.
Pogoji:
– koriščenje svetovalnih storitev,
– občina bo sofinancirala storitve svetovanja, na podlagi
dokazil o opravljenih storitvah.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja, ki jih bo
za upravičenca opravila pooblaščena organizacija.
4. POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA
Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– pospeševanje samozaposlovanja,
– zaposlovanje mladih.

Stran

7364 /

Št.

53 / 15. 6. 2007

Pogoji:
Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja
subvencijo.
Samozaposlitev mora biti realizirana v tekočem koledarskem letu.
Zaposlitev brezposelne osebe mora biti sklenjena v tekočem koledarskem letu.
Sprememba zaposlitve osebe iz določenega v nedoločen
čas (velja za osebe, ki so bile pred zaposlitvijo za določen čas
brezposelne oziroma je bila to njihova prva zaposlitev) mora
biti realizirana v tekočem koledarskem letu.
Novo odprta delovna mesta morajo obstajati vsaj dve leti
po prejeti pomoči za ta namen.
Višina:
– pomoč brezposelni osebi za samozaposlitev znaša
2000 točk,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev brezposelne osebe za
nedoločen čas, znaša 1500 točk,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen
čas, ki ji je to prva zaposlitev, znaša 1500 točk,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe iz določenega
v nedoločen čas znaša 1000 točk.
Višino točke vsako leto v javnem razpisu določi župan na
predlog komisije za malo gospodarstvo in obrt.
5. POSPEŠEVANJE POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA
Namen:
– vzpodbujanje vajeniškega razmerja, srednjega, višjega
in visokošolskega izobraževanja.
Pogoji:
– sklenjena učna pogodba med podjetnikom/obrtnikom
in vajencem oziroma pogodba o izobraževanju z dijakom ali
študentom, s stalnim bivališčem v Občini Železniki.
Višina:
– do 50% mesečne nagrade, določene z učno pogodbo
za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja,
– do 30% mesečne nagrade, določene z učno pogodbo
za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja,
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– do 30% mesečne štipendije ali stroškov šolanja, kar je
določeno s pogodbo o izobraževanju.
Upravičeni stroški:
– izplačila mesečne nagrade,
– štipendije oziroma stroški šolanja.
6. SOFINANCIRANJE
IZDELAVE
POSLOVNEGA
NAČRTA
Namen:
– materialne investicije.
Pogoji:
– izdelan poslovni načrt.
Višina:
– 50% upravičenih stroškov izdelave poslovnega načrta
oziroma maksimalno 400 EUR.
Upravičeni stroški:
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, urejanje
in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, graditev
ali adaptacijo poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno
dejavnost,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup opreme.
III. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki
(Uradni list RS, št. 68/02 in 33/06).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 015-5/07-005
Železniki, dne 7. junija 2007
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.
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POPRAVKI
2887.

Tehnični popravek Odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Novo mesto
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine
Novo mesto, dopolnjen v letih 1986–2002
– dopolnitev 2001/2 (za zunajmestni prostor
Mestne občine Novo mesto)

Tehnični popravek
V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih
s estavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Novo
mesto, dopolnjen v letih 1986–2002 – dopolnitev 2001/2 (za
zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto) (Uradni list
RS, št. 97/03) se v grafičnem delu na kartografsko dokumentacijo, ki je sestavni del odloka, vriše stavbno zemljišče, skladno
s sklepom Vlade RS, št. 350-00/2001-139 z dne 12. 8. 2003,
List DKN Novo mesto 35, predlog št. 159-02, parc. št. 415/2
del k.o. Prečna.
Št. 015-05-28/2002-1907
Novo mesto, dne 31. maja 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

2888.

Tehnični popravek Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor
Mestne občine Novo mesto

Tehnični popravek
V Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni
prostor Mestne občine Novo mesto, uradno prečiščeno besedilo (PUP MONM ZMP-UPB-1) (Uradni list RS, št. 72/06), se
v grafičnem delu, kartografski dokumentaciji, ki je sestavni del
odloka, popravi:
– na List DKN Semič 10, se popravi mejo med območjema 42-V1-6 in 42-K.II-13 in sicer tako, da se v območje
42-V1-6 vključi zemljišča s parc. št. 2777/3, 2777/2, *390, 2776,
2777/1, 2770, 2767, 2768, 2766/1, 2766/2, 2765, 2763, 2764,
2761, 2762, 2759, 2760, 2758, 2755, 2752, *401, 2751, 2750/1,
2750/2, 2748, 2749/2 vse k.o. Cerovec;
– Na list DKN Kostanjevica 1, se območje 220-K2-1 (parc.
št. 333, 331, 330, 329, 327, 326, 338 in 346 del vse k.o. Bela
cerkev) spremeni v območje 220-V2-4.
Št. 015-05-1/2003-1907
Novo mesto, dne 21. maja 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.
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VSEBINA
2826.
2827.
2828.
2829.
2830.

2831.
2832.

2833.

2834.
2835.

2836.
2837.
2838.
2839.

2840.

2841.
2842.
2843.
2844.
2845.
2846.

2847.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP)
Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem
evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD)
Zakon o priložnostnih kovancih (ZPK-1)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-A)

2849.
7241
7245
7250
7252
7253

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Albaniji

2851.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2006
Sklep o znižanju plačila staršev za programe v
vrtcih za čas otrokove odsotnosti
Sklep o spremembi subvencije k ceni storitve pomoč na domu

7254
2854.

VLADA

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku
Žeje–Vodice

7254

MINISTRSTVA

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne
vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih
njihove označitve z oznakami skladnosti
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o varnosti hitro zamrznjenih živil
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju
biocidnih proizvodov ter o varnostnih listih za biocidne proizvode
Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje
aktivnih snovi biocidnih proizvodov
Pravilnik o postopku, rokih in načinu obveščanja
Evropske komisije, držav članic Evropske unije in
predlagatelja v postopku za vključitev aktivne snovi
na seznam snovi I, IA ali IB
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec maj 2007

2855.
2856.

7261

7308
7308
7309

7309
7310

2862.

2863.

7310
7310
7311
7311
7311
7311

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj
svetnikov

7311

2864.

2865.

2873.
7312

Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega
plina
Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

DOBREPOLJE

7315

7316

7317
7317
7318
7318

DOBROVA - POLHOV GRADEC

7323
7327

GROSUPLJE

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Jedro
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Gospodarska cona Jug

7327
7328

HRPELJE - KOZINA

Sklep o pričetku postopka priprave občinskega
prostorskega načrta (OPN)

7329

KOČEVJE

Cenik storitev oskrbe s toploto iz distribucijskega
omrežja

7330

KOMEN

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2006
2866. 	 Odlok o občinskih taksah v Občini Komen
2867. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2868. Sklep o merilih za vrednotenje programov, prijavljenih
na javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v letu 2007
2869. Letni program športa v Občini Komen za leto 2007
2870. Merila, normativi in pogoji za izvajanje letnega
programa športa v Občini Komen
2871. Merila za vrednotenje kulturnih programov in projektov iz letnega plana kulture
2872. Letni plan kulture v Občini Komen za leto 2007

AJDOVŠČINA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Otlica

7315

CELJE

Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja na območju
Občine Dobrova - Polhov Gradec od leta 2007 do
leta 2013
Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za VS 8/4-1 T1 Šujica

SODNI SVET

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice
Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosta mesta

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

2859.

2861.

7314

BOVEC

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov
ljubiteljske kulture v Občini Dobrepolje

2860.

7314

BOROVNICA

2857.
2858.

7306

OBČINE
2848.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
»Pomoč na domu«

2852.

7313

BISTRICA OB SOTLI

2850.

2853.

7254

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Col

7330
7331

7334
7334
7335
7337
7341
7342

MEDVODE

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za planski celoti 12
Zbilje in 15 Golo Brdo - Žlebe

7343

Uradni list Republike Slovenije
2874.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto
16 Trnovec - Topol
Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij
med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji

2876.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
posebni in podrejeni rabi javnih površin v Mestni
občini Novo mesto

2878.
2879.
2880.

2881.

7349
7350
7350
7352

SEVNICA

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob hidroelektrarni
Boštanj

7352

SODRAŽICA

2883.
2884.

Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2007
Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2008

2885.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Železniki za leto 2007
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki

2888.

7348

POSTOJNA

Sklep o oceni stanja sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (za območje P7/C2)
Sklep o oceni stanja pri pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni
Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta: »Oblenk STRMCA« P2/S4
Obvezna razlaga 17. člena Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območji S5 in P3 v Postojni

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem glasilu Suhorobar

2887.

7345

NOVO MESTO

2882.

2886.

7344

MOZIRJE

2875.

2877.

Št.

TREBNJE

7353
7354
7357

ŽELEZNIKI

7361
7362

POPRAVKI

Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje 1986–1990 za območje Mestne
občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986–2002
– dopolnitev 2001/2 (za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto)
Tehnični popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine
Novo mesto

7365
7365

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 53/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih
(ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04)
Javni razpisi
Blago
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Storitve

4555
4555
4555
4555
4555
4560
4562
4562
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7367

Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
4563
Predhodna informativna obvestila
4563
Blago
4563
Obvestila o javnem naročilu
4563
Blago
4563
Gradnje
4589
Storitve
4610
Obvestila o oddaji naročila
4631
Blago
4631
Gradnje
4634
Storitve
4635
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
4637
Blago
4637
Gradnje
4648
Storitve
4662
Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
4668
Blago
4668
Gradnje
4669
Storitve
4670
Obvestila o projektnem natečaju
4670
Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah
o nedokončanem postopku ali popravku
4671
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju poštnih
storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/06)
4673
Obvestila o javnem naročilu
4673
Blago
4673
Gradnje
4673
Storitve
4674
Obvestila o oddaji naročila
4677
Blago
4677
Gradnje
4678
Storitve
4678
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
4678
Blago
4678
Gradnje
4680
Storitve
4680
Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
4681
Blago
4681
Storitve
4681
Javni razpisi
4683
Javne dražbe
4708
Razpisi delovnih mest
4714
Druge objave
4720
Objave po Zakonu o političnih strankah
4722
Evidence sindikatov
4723
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju
omejevanja konkurence
4724
Objave gospodarskih družb
4725
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
4725
Sklici skupščin
4725
Razširitve dnevnih redov
4737
Zavarovanja terjatev
4738
Objave sodišč
4739
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 4739
Izvršbe
4742
Objave zemljiškoknjižnih zadev
4743
Amortizacije
4748
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
4748
Oklici dedičem
4749
Oklici pogrešanih
4749
Kolektivni delovni spori
4750
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih
družbah
4751
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
4751
Preklici
4752
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
4752
Osebne izkaznice preklicujejo
4752
Vozniška dovoljenja preklicujejo
4753
Zavarovalne police preklicujejo
4755
Spričevala preklicujejo
4755
Drugo preklicujejo
4756

Stran
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1. DVD

re

oma
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vim
a
r
p
Pos

1991–2006

DVD je zasnovan tako, da v prvem delu
DVD-ja lahko pregledujemo uredbeni del
Uradnega lista RS od leta 1991do leta 2006.
Prav tako v tem delu najdemo mednarodne
pogodbe od leta 1991 do leta 2006. Na zaslonu
se posamezne številke uradnega lista pojavljajo
prav v takšni obliki kot na papirju. Letno kazalo
predpisov (register) je v celoti povezano
s posameznimi številkami, tako da s klikom
miške takoj dobimo tisto stran, kjer je objavljen
iskani dokument. Znotraj letnika je možno
iskanje po polnem besedilu, kopiranje besedil
in tiskanje posameznih strani.
V drugem delu DVD-ja pa lahko brskamo znotraj
razglasnega dela, in sicer od leta 1995 dalje.
DVD je obsežnejša oblika predhodnega CD-ja,
s to razliko, da na enem mestu najdemo vse
objave od osamosvojitve Slovenije do konca
leta 2006.

Število uporabnikov

EUR

1 uporabnik

SIT

96

23.005

2–5 uporabnikov

129

30.914

6–10 uporabnikov

158

37.863

11–25 uporabnikov

211

50.564

26–50 uporabnikov

328

78.602

Nepreklicno naroþam

Uradni list – DVD 1991–2006

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Ime in priimek

Z ALOŽBA

Podjetje
Sektor

Slovenska cesta 9
1000 Ljubljana

DA

NE

Naslov

NAROýILA

Pošta

tel.: 01/200 18 38

Datum
Podpis

faks: 01/425 14 18
e-pošta:
prodaja@uradni-list.si
internet:
www.uradni-list.si

Dav. zav.

Davþna št.

Žig
Po prejemu naroþila bomo poslali predraþun za naroþene izdelke. Po plaþilu predraþuna, vam bomo poslali naroþene izdelke in raþun.
Vse cene vkljuþujejo DDV.

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor dr. 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

