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DRŽAVNI ZBOR
2889.

Zakon o sodnem registru (uradno prečiščeno
besedilo) (ZSReg-UPB2)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. maja 2007
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o sodnem registru,
ki obsega:
– Zakon o sodnem registru – ZSReg (Uradni list RS,
št. 13/94 z dne 10. 3. 1994),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP-L (Uradni list RS, št. 31/00 z dne 7. 4. 2000),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem
registru – ZSReg-A (Uradni list RS, št. 91/05 z dne 14. 10.
2005),
– Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS,
št. 42/06 z dne 19. 4. 2006) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem
registru – ZSReg-B (Uradni list RS, št. 33/07 z dne 13. 4.
2007).
Št. 730-01/93-2/10
Ljubljana, dne 31. maja 2007
EPA 1379-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

ZAKON
O SODNEM REGISTRU
uradno prečiščeno besedilo
(ZSReg-UPB2)
UVODNI DOLOČBI
1. člen
(1) Ta zakon ureja sodni register, določa podatke, ki se
vpišejo v sodni register, pravila postopka, v katerem pristojno
sodišče odloča o vpisu v sodni register, in pravila, po katerih
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve upravlja sodni register.
(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašata Prva direktiva Sveta 68/151/EGS z dne 9. marca
1968 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov
družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od
gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58

Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L št. 65 z dne 14. 3. 1968, str. 8) kot
je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/58/ES z dne 15. julija 2003 o spremembi
Direktive Sveta 68/151/EGS (UL L št. 221 z dne 4. 9. 2003, str.
13), in Enajsta direktiva Sveta 89/666/EGS z dne 21. decembra
1989 o razkritjih podružnic, ki jih v državi članici odprejo nekatere oblike družb, za katere velja zakonodaja druge države (UL L
št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 36) z vsemi spremembami.
1.a člen
(1) »Agencija« po tem zakonu je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
(2) Ti pojmi imajo v tem zakonu pomen, opredeljen v teh
določbah Zakona o poslovnem registru Slovenije (Uradni list
RS, št. 49/06; v nadaljnjem besedilu: ZPRS-1):
1. »poslovni register« v prvi alinei 2. člena,
2. »matična številka« v sedmi alinei 2. člena in
3. »točka VEM« v prvem odstavku 12. člena.
(3) »Enotna identifikacijska številka« po tem zakonu je:
1. za fizične osebe, ki so vpisane v centralnem registru
prebivalstva: EMŠO,
2. za pravne osebe, ki so vpisane v poslovnem registru:
matična številka,
3. za druge fizične in pravne osebe: davčna številka.
(4) »Matična evidenca identifikacijskih podatkov« po tem
zakonu je:
1. centralni register prebivalstva za fizične osebe, ki so
vpisane v tem registru,
2. sodni register za pravne osebe, ki so vpisane v tem
registru,
3. poslovni register za druge fizične in pravne osebe,
razen oseb iz 2. točke tega odstavka,
4. davčni register za druge fizične in pravne osebe, razen
oseb iz 1. do 3. točke tega odstavka.
(5) Pojma »tuje podjetje iz ES« in »tuje podjetje iz tretje
države« sta v tem zakonu uporabljena v pomenu, kot je opredeljen v prvem odstavku 674. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popravek; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1).
(6) Če fizična oseba nima EMŠO, ker ni vpisana v centralni register prebivalstva, ali če pravna oseba nima matične
številke, ker ni vpisana v poslovni register, in potrebuje identifikacijsko številko, da bi se lahko v sodni register vpisala kot
družbenik, ustanovitelj ali član subjekta vpisa ali kot član organa subjekta vpisa, se na njeno zahtevo vpiše v davčni register
zaradi dodelitve davčne številke, tudi če niso izpolnjeni splošni
pogoji za vpis v davčni register, ki jih določa zakon, ki ureja
davčni register, in zakon, ki ureja davčni postopek.
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8. evropsko gospodarsko interesno združenje,
9. zadruga,
10. evropska zadruga,
11. zavod,
12. skupnost zavodov,
13. druge pravne osebe, za katere zakon določa, da se
vpišejo v sodni register.
(2) Subjekt vpisa je tudi:
1. podružnica gospodarske družbe iz 31. člena ZGD-1,
2. podružnica tujega podjetja iz 676. člena ZGD-1 in
3. del druge pravne osebe iz prejšnjega odstavka, če
zakon določa, da se vpiše v sodni register.
(3) Subjekt vpisa je dolžan vložiti predlog za vpis v sodni
register v 15 dneh od dneva, ko so podani pogoji za vpis, če
zakon ne določa drugače.

Namen sodnega registra
2. člen
(1) Sodni register sestoji iz glavne knjige in zbirke listin.
(2) Glavna knjiga je namenjena vpisu in objavi podatkov o
pravno pomembnih dejstvih, za katere ta ali drug zakon določa,
da se vpišejo v sodni register.
(3) Listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis posameznega pravno pomembnega dejstva, ali za katere zakon
določa, da se predložijo registrskemu sodišču, se vložijo v
zbirko listin.
2.a člen
(1) Vodenje sodnega registra pomeni odločanje o vpisih
podatkov v sodni register.
(2) Sodni register vodi sodišče.
(3) Upravljanje sodnega registra pomeni vpisovanje podatkov v glavno knjigo sodnega registra na podlagi odločitev
sodišča ter vzdrževanje in upravljanje centralizirane informatizirane baze sodnega registra kot sestavnega dela poslovnega
registra.
(4) Sodni register upravlja agencija kot upravljavka poslovnega registra iz prvega odstavka 3. člena ZPRS-1.
2.b člen
(1) O posamezni osebi kot družbeniku, ustanovitelju ali
članu subjekta vpisa ali kot članu organa subjekta vpisa se v
sodnem registru vodijo ti podatki (v nadaljnjem besedilu: identifikacijski podatki):
1. pri fizični osebi:
– enotna identifikacijska številka,
– osebno ime in
– podatki o naslovu stalnega prebivališča
2. pri pravni osebi:
– enotna identifikacijska številka,
– firma in
– podatki o poslovnem naslovu.
(2) Podatki o naslovu stalnega prebivališča ali poslovnem
naslovu vključujejo te podatke:
1. država,
2. ulica in hišna številka,
3. naselje,
4. občina,
5. poštna številka in kraj.
(3) V sodni register se vpiše enotna identifikacijska številka osebe iz prvega odstavka tega člena, drugi identifikacijski
podatki te osebe pa se avtomatično na podlagi povezanosti
matične evidence s sodnim registrom prevzamejo iz matične
evidence in so s tem vpisani v sodni register.
(4) Če se v matični evidenci spremenijo identifikacijski
podatki osebe iz prvega odstavka tega člena, se te spremembe
avtomatično na podlagi povezanosti z matično evidenco prevzamejo tudi v sodni register.
(5) Identifikacijski podatki se v sodnem registru vodijo in
obdelujejo zaradi varnosti pravnega prometa.
Subjekt vpisa
3. člen
(1) Subjekti, ki se vpišejo v sodni register (v nadaljnjem
besedilu: subjekt vpisa), so naslednje pravne osebe s sedežem
v Republiki Sloveniji:
1. družba z neomejeno odgovornostjo,
2. komanditna družba,
3. družba z omejeno odgovornostjo,
4. delniška družba,
5. komanditna delniška družba,
6. evropska delniška družba,
7. gospodarsko interesno združenje,

Podatki, ki se vpišejo v sodni register
4. člen
(1) Pri subjektih vpisa iz prvega odstavka 3. člena tega
zakona se v sodni register vpišejo naslednji podatki:
1. enotna identifikacijska številka,
2. firma ali ime,
3. sedež (kraj) in poslovni naslov v kraju sedeža,
4. pravnoorganizacijska oblika,
5. datum akta o ustanovitvi (pogodbe, statuta ali drugega
akta), na podlagi katerega se vpiše ustanovitev subjekta v
sodni register,
6. v zvezi z ustanovitelji, družbeniki ali člani subjekta
vpisa:
– identifikacijski podatki,
– vrsta in obseg odgovornosti za obveznosti subjekta
vpisa,
– datum vstopa,
– datum izstopa,
7. v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje
subjekta vpisa:
– identifikacijski podatki,
– tip zastopnika (prokurist, član uprave, likvidator ipd.),
– način zastopanja (skupno ali samostojno),
– meje pooblastil za zastopanje, če v skladu z zakonom
omejitev pooblastila za zastopanje učinkuje proti tretjim osebam,
– datum podelitve pooblastila,
– datum prenehanja pooblastila,
8. čas trajanja subjekta vpisa, če je ustanovljen za določen čas,
9. v zvezi s postopkom prisilne poravnave, likvidacije ali
stečaja:
– sklep o začetku postopka prisilne poravnave, likvidacije
ali stečaja,
– sklep o zaključku postopka prisilne poravnave, likvidacije ali stečaja, s kratko označbo načina zaključka postopka,
– sklep o potrditvi sklenjene prisilne poravnave,
10. v zvezi z drugimi načini prenehanja subjekta vpisa:
pravni temelj prenehanja in podatki o morebitnem pravnem
nasledniku,
11. sklenitev, sprememba in prenehanje podjetniške pogodbe ter identifikacijski podatki sopogodbenika,
12. drugi podatki,
– za katere zakon določa, da se vpišejo v sodni register,
ali
– ki so pomembni za pravni promet in njihov vpis zahteva
subjekt vpisa.
(2) Pri subjektih vpisa iz 1. in 3. točke drugega odstavka
3. člena tega zakona se v sodni register vpišejo naslednji
podatki:
1. podatki iz 1. do 5. ter 7. točke prejšnjega odstavka,
2. podatki o matični številki, firmi in sedežu gospodarske
družbe ali druge pravne osebe, katere del je ta subjekt vpisa,
3. zaprtje podružnice.
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4.a člen
(1) Pri podružnici tujega podjetja iz ES se v sodni register
vpišejo naslednji podatki:
1. firma ter sedež (kraj) in poslovni naslov podružnice;
2. register, v katerega je vpisano tuje podjetje, in številka
registrskega vpisa;
3. firma in pravna oblika tujega podjetja in skrajšana firma,
če je v statutu določeno, da tuje podjetje posluje s skrajšano
firmo;
4. v zvezi z osebami, ki so pooblaščene za zastopanje
tujega podjetja:
– identifikacijski podatki,
– tip zastopnika,
– način zastopanja (skupno ali samostojno),
– meje pooblastil za zastopanje, če v skladu z zakonom
omejitev pooblastila za zastopanje učinkuje proti tretjim osebam, in podatek, da nastopa kot zastopnik tujega podjetja,
– datum podelitve pooblastila,
– datum prenehanja pooblastila;
5. v zvezi z osebami, ki so imenovane za zastopnike
tujega podjetja v podružnici:
– identifikacijski podatki,
– tip zastopnika,
– način zastopanja (skupno ali samostojno),
– meje pooblastil za zastopanje, če v skladu z zakonom
omejitev pooblastila za zastopanje učinkuje proti tretjim osebam, in podatek, da nastopa samo kot zastopnik podružnice,
– datum podelitve pooblastila,
– datum prenehanja pooblastila;
6. začetek postopka likvidacije, prisilne poravnave ali stečaja nad tujim podjetjem in prenehanje tujega podjetja;
7. zaprtje podružnice.
(2) Pri podružnici tujega podjetja iz tretje države se poleg
podatkov iz prejšnjega odstavka v sodni register vpišejo tudi:
1. pravo države, ki velja za tuje podjetje;
2. ustanovitveni akt tujega podjetja (pogodba, statut ali
drug akt), če je v obliki posebnega dokumenta, ter vse njegove
naknadne spremembe;
3. sedež tujega podjetja in najmanj enkrat letno znesek
vpisanega kapitala, razen če so ti podatki navedeni v dokumentu iz prejšnje točke;
4. drugi podatki, določeni z zakonom ali podzakonskim
aktom.
(3) Osebe iz 4. ali 5. točke prvega odstavka tega člena
morajo za vpis v register prijaviti začetek stečajnega postopka,
postopka prisilne poravnave ali podobnega postopka nad tujim
podjetjem.
5. člen
(1) Kadar je subjekt vpisa delniška družba, komanditna
delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo, se v sodni
register poleg podatkov iz 4. člena tega zakona, vpišejo tudi
naslednji podatki:
1. v zvezi s člani nadzornega sveta ali upravnega odbora,
če ima družba nadzorni svet ali upravni odbor:
– identifikacijski podatki,
– datum imenovanja,
– datum odpoklica,
2. višina osnovnega kapitala, povečanje in zmanjšanje
osnovnega kapitala in sklepi pristojnih organov družbe v zvezi
s povečanjem in zmanjšanjem osnovnega kapitala,
3. statusno preoblikovanje (združitev, delitev, prenos premoženja ali sprememba pravnoorganizacijske oblike) in pogodba, ki je bila pravni temelj statusnemu preoblikovanju,
4. pravnomočne sodne odločbe o ugotovitvi ničnosti ali
razveljavitvi skupščinskih sklepov,
5. pravnomočna sodna odločba o ugotovitvi ničnosti kapitalske družbe.
(2) Kadar je subjekt vpisa družba z omejeno odgovornostjo, se vpišejo tudi naslednji podatki o osnovnem vložku in
poslovnem deležu posameznega družbenika:
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1. identifikacijski znak poslovnega deleža, ki je sestavljen
iz matične številke subjekta vpisa in zaporedne številke poslovnega deleža pri tem subjektu vpisa,
2. nominalni znesek osnovnega vložka,
3. poslovni delež, ki mora biti za vse družbenike izražen
enako, in sicer bodisi z odstotkom bodisi z ulomkom,
4. pravice tretjega, katerih predmet je poslovni delež,
5. zaznamba sklepa o izvršbi in druga pravna dejstva,
katerih predmet je poslovni delež in za katera zakon določa,
da se vpišejo v sodni register,
6. če se izvede združitev poslovnih deležev ali razdelitev
poslovnih deležev tudi podatek o tem, z združitvijo ali razdelitvijo katerih prejšnjih poslovnih deležev je nastal poslovni delež.
(3) Kadar je subjekt vpisa delniška družba, se vpiše tudi
število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe.
(4) Kadar je subjekt vpisa zadruga oziroma zavod, se v
sodni register, poleg podatkov iz 4. člena tega zakona, vpišejo
tudi podatki iz 3. točke prvega odstavka tega člena.
(5) Kadar je subjekt vpisa komanditna družba, se v sodni
register, poleg podatkov iz 4. člena tega zakona, vpiše tudi
višina vložka posameznega komanditista.
6. člen
Glede na naravo vpisa se v sodni register vpišejo tudi
spremembe podatkov iz 4., 4.a in 5. člena tega zakona.
Javnost podatkov in učinek vpisa
7. člen
(1) Sodni register je javna knjiga.
(2) Javnost podatkov, vpisanih v glavno knjigo sodnega
registra, se zagotavlja:
1. tako, da mora biti vsakomur prek spletnih strani agencije omogočen brezplačen vpogled v podatke, ki so o posameznem subjektu vpisani v sodni register, in
2. z izstavitvijo izpisov iz sodnega registra po 48. členu
tega zakona.
(3) Javnost vsebine listin, na katerih temeljijo vpisi v sodni
register, ali ki so bile zaradi javne objave predložene sodnemu
registru, se zagotavlja:
1. tako, da mora biti vsakomur prek spletnih strani agencije omogočen brezplačen dostop do:
– zadnjega čistopisa statuta delniške družbe ali družbene
pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo,
– zapisnikov skupščine delniške družbe, ki so bili v zadnjem letu predloženi sodnemu registru zaradi objave, in
– listin, ki so bile v zadnjem letu pred objavo vpisa priložene predlogu za vpis združitve ali delitve v sodni register, če
je sodišče na podlagi tega predloga dovolilo vpis združitve ali
delitve v sodni register,
2. z izstavitvijo izpisa listine po 48.a členu tega zakona.
(4) Na zahtevo izda sodišče tudi potrdilo, da določen vpis
obstaja, da v določeni zadevi ni poznejših vpisov, da je določeni
vpis izbrisan ali da določenega vpisa ni.
8. člen
(1) Vpis posameznega podatka v sodni register ima nasproti tretjim pravni učinek od dneva objave vpisa tega podatka
v sodni register po prvem odstavku 43. člena tega zakona, če
zakon ne določa drugače.
(2) Po objavi vpisa podatkov v sodni register po prvem
odstavku 43. člena tega zakona se v zvezi z osebami iz 8. točke 4. člena ter 5. in 6. točke prvega odstavka 4.a člena tega
zakona v razmerju do tretjih šteje, da so te osebe upravičene
za zastopanje subjekta vpisa, ne glede na morebitne pomanjkljivosti v postopku njihovega imenovanja. Subjekt vpisa se na
te pomanjkljivosti v razmerju do tretjega lahko sklicuje le, če
dokaže, da je tretjemu to dejstvo bilo znano.
(3) Kdor v pravnem prometu vestno ravna in se pri tem
zanese na podatke, vpisane v sodni register, ga ne prizadenejo
škodljive pravne posledice.
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(4) Subjekt vpisa se lahko proti tretjemu sklicuje na vpisane podatke in na vsebino listin, na katerih temeljijo vpisi v sodni
register ali, ki jih je treba zaradi javne objave predložiti sodnemu registru, šele potem, ko je vpis teh podatkov ali predložitev
listin sodnemu registru objavljen po prvem odstavku 43. člena
tega zakona, razen če dokaže, da je tretji vedel za te podatke
ali vsebino teh listin.
(5) Nihče se ne more sklicevati na to, da od dneva, ko je
bil vpis posameznega podatka v sodni register ali predložitev listine sodnemu registru objavljena po prvem odstavku 43. člena
tega zakona, ni poznal tega podatka in vsebine listin, na katerih
temelji vpis tega podatka, ali vsebine listine, ki je bila predložena sodnemu registru, če zakon ne določa drugače.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se pri pravnih dejanjih,
ki jih subjekt vpisa opravi v petnajstih dneh od dneva objave
vpisa v sodni register po prvem odstavku 43. člena tega zakona, tretji lahko sklicuje na to, da ni poznal v sodni register
vpisanih in objavljenih podatkov ali vsebine listin, če dokaže, da
za te podatke ali listine ni vedel in tudi ni mogel vedeti.
POSTOPEK VPISA V SODNI REGISTER
Splošne določbe
9. člen
(1) Postopek za vpis v sodni register se začne z vložitvijo
predloga.
(2) Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega organa začne sodišče postopek samo, kadar tako določa
zakon.
10. člen
(1) Sodišče mora opraviti vpis v sodni register, če je predlog s predpisano vsebino predložila upravičena oseba, če so
predlogu priložene predpisane listine, s katerimi se dokazujejo
dejstva, ki so pomembna za vpis v sodni register in če je zahtevek za vpis v skladu z zakonom.
(2) Sodišče mora oceniti, ali so za vpis podani predpisani
pogoji.
11. člen
(1) Sodnik posameznik odloča na prvi stopnji o predlogu
za vpis naslednjih podatkov v sodni register:
1. vseh podatkov, ki se nanašajo na subjekte vpisa iz
4. do 6. točke ter 8. in 10. točke prvega odstavka ter iz 2. točke
drugega odstavka 3. člena tega zakona,
2. podatkov v zvezi z izstopom ali izključitvijo družbenika
pri subjektih vpisa iz 3. točke prvega odstavka 3. člena tega
zakona,
3. podatkov v zvezi z odvzemom pooblastila za zastopanje osebno odgovornemu družbeniku in z izstopom ali izključitvijo družbenika pri subjektih vpisa iz 1. in 2. točke prvega
odstavka 3. člena tega zakona,
4. podatkov v zvezi s statusnimi preoblikovanji pri vseh
subjektih vpisa,
5. podatkov v zvezi z izbrisi iz sodnega registra zaradi
prenehanja subjekta vpisa pri vseh subjektih vpisa.
(2) O predlogu za vpis ostalih podatkov v sodni register
odloča na prvi stopnji sodni referent. Zoper odločitev sodnega
referenta je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. O
pritožbi odloča sodnik posameznik istega sodišča.
(3) V postopku za vpis v sodni register na drugi stopnji
odloča senat, ki ga sestavljajo trije sodniki.
12. člen
(1) V postopku za vpis v sodni register izdaja sodišče
odločbe v obliki sklepa ali odredbe.
(2) S sklepom odloči o predlogu oziroma zahtevku za
vpis.
(3) Z odredbo odloči o vprašanjih postopka.
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13. člen
(1) Postopek za vpis v sodni register je hiter.
(2) Sodišče mora zadeve obravnavati po vrsti, kot jih je
prejelo, če posebne okoliščine ne zahtevajo drugače.
14. člen
(1) Zoper sklep o vpisu v sodni register je dovoljena
pritožba.
(2) Zoper odredbo ni dovoljena posebna pritožba.
15. člen
V postopku za vpis v sodni register ni dovoljena vrnitev v
prejšnje stanje in ni mirovanja postopka.
16. člen
Zoper pravnomočen sklep, izdan v postopku za vpis v
sodni register, ni dovoljena revizija in ne obnova postopka.
17. člen
(1) Udeleženec v postopku za vpis v sodni register je
predlagatelj postopka, subjekt vpisa, če ni hkrati predlagatelj,
ter oseba, katere pravni interes utegne biti s sodno odločbo
prizadet.
(2) Udeleženci so tudi osebe in organi, ki jim zakon daje
pravico, da se udeležujejo postopka.
18. člen
(1) Vsak udeleženec v postopku plača svoje stroške.
(2) V postopku vpisa v sodni register se ne plačujejo
sodne takse.
19. člen
V postopku za vpis v sodni register se za vprašanja, ki
niso urejena s tem zakonom, smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja nepravdni postopek.
Pristojnost sodišča
20. člen
(1) Za odločanje o vpisih v sodni register v zvezi s posameznim subjektom vpisa je pristojno sodišče, na območju
katerega je sedež tega subjekta vpisa (v nadaljnjem besedilu:
registrsko sodišče), če ni v drugem do četrtem odstavku tega
člena določeno drugače.
(2) Sodišče, ki je pristojno za odločanje o vpisih združitve
ali razdelitve v sodni register pri prevzemni ali novi družbi,
hkrati z odločitvijo o teh vpisih po uradni dolžnosti odloči tudi o
izbrisu prevzetih ali prenosnih družb, udeleženih pri tej združitvi
ali razdelitvi, ne glede na to, na območju katerega registrskega
sodišča imajo svoj sedež prevzete ali prenosne družbe.
(3) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za odločanje o zmanjšanju osnovnega kapitala prenosne družbe pri
oddelitvi.
(4) Če je predmet stvarnega vložka pri ustanovitvi ali
povečanju osnovnega kapitala subjekta vpisa poslovni delež
družbe z omejeno odgovornostjo, sodišče, ki je pristojno za odločanje o vpisih v sodni register v zvezi z ustanovitvijo ali povečanjem osnovnega kapitala subjekta vpisa, hkrati z odločitvijo
o teh vpisih po uradni dolžnosti odloči tudi o vpisu spremembe
družbenika – imetnika poslovnega deleža, ki je predmet stvarnega vložka, ne glede na to, na območju katerega registrskega
sodišča ima svoj sedež družba z omejeno odgovornostjo, katere poslovni delež je predmet tega stvarnega vložka.
21. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen je za vpis novih subjektov
vpisa, nastalih z razdelitvijo subjekta vpisa, pristojno sodišče,
pri katerem je vpisan subjekt vpisa, ki se razdeli.
(2) Registrsko sodišče mora sklep o vpisu poslati sodiščem, na območju katerih je sedež novih subjektov vpisa,
ki na podlagi tega sklepa o vpisu po uradni dolžnosti vpišejo
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nove subjekte vpisa in o tem obvestijo prejšnje registrsko
sodišče.
(3) Ko prejme obvestila iz prejšnjega odstavka o vpisih
vseh subjektov, nastalih z razdelitvijo, prejšnje registrsko sodišče po uradni dolžnosti vpiše izbris subjekta, ki se je razdelil.
22. člen
Za vpis delov subjekta vpisa, ki se po zakonu vpisujejo v
sodni register, je pristojno sodišče po sedežu subjekta vpisa,
ne glede na to, na območju katerega registrskega sodišča ima
sedež del subjekta vpisa.
Procesna sposobnost, zastopanje in vročanje
23. člen
(1) V postopku vpisa v sodni register ima subjekt vpisa, ki
pridobi pravno sposobnost šele z vpisom v sodni register, sposobnost biti stranka, zastopajo pa ga osebe, ki so na podlagi
akta o ustanovitvi oziroma sklepa ustanoviteljev pooblaščene
za zastopanje subjekta vpisa.
(2) V postopku vpisa posameznega podatka v sodni register, ki se nanaša na že vpisani subjekt vpisa, zastopajo subjekt
vpisa osebe, ki so v sodnem registru vpisane kot zastopniki
subjekta vpisa, če zakon ne določa drugače.
24. člen
(1) Oseba, ki je na podlagi zakona dolžna oziroma upravičena predlagati vpis posameznega podatka v sodni register,
lahko vloži predlog za vpis in opravlja druga procesna dejanja v
postopku vpisa v sodni register osebno ali po pooblaščencu.
(2) Šteje se, da je notar, ki je sodeloval pri sestavi notarske listine ali je listino pretvoril v elektronsko obliko po tretjem
odstavku 28.a člena tega zakona, pooblaščen v imenu subjekta
vpisa vložiti predlog za vpise, ki temeljijo na tej listini, ali jo
predložiti sodišču zaradi javne objave. V primeru iz prejšnjega
stavka predlogu ni treba priložiti pooblastila.
(3) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za predlog za vpis, ki ga v imenu subjekta vpisa vloži točka VEM po
1. točki petega odstavka 27. člena tega zakona.
(4) Če predlog za vpis v imenu predlagatelja vloži točka
VEM se ne glede na splošna pravila o vročanju pooblaščencu
vse vročitve sodnih pisanj in pisanj morebitnih drugih strank
postopka opravijo subjektu vpisa in ne točki VEM.
25. člen
(1) Kadar več oseb, ki so upravičene skupaj vložiti predlog
za vpis in nimajo skupnega pooblaščenca, morajo v predlogu
določiti tudi skupnega pooblaščenca za vročanje pisanj. Če
skupnega pooblaščenca za vročanje v predlogu ne določijo,
zadostuje, da se vročitev opravi enemu izmed njih. Vročitve se
opravijo tisti osebi, ki je v predlogu navedena prva.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se vročitve
v postopku vpisa podatkov pri že vpisanem subjektu vpisa
opravijo na naslov sedeža subjekta vpisa.
26. člen
Kadar vročitve na način iz prejšnjega člena ni mogoče
opraviti, ker je oseba, ki bi ji bilo potrebno vročitev opraviti na
naslovu, neznana ali kljub obvestilu pooblaščenega delavca
poštne pošiljke ne dvigne, se vročitev opravi z nabitjem na
sodno desko.
Predlog za vpis v sodni register
27. člen
(1) V elektronski obliki morajo biti vloženi ti predlogi za
vpis v sodni register:
1. vsi predlogi, ki se nanašajo na subjekt vpisa, organiziran kot delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo,
2. predlog za vpis ustanovitve družbe z neomejeno odgovornostjo ali komanditne družbe,
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3. vsi predlogi, ki se nanašajo na podružnico gospodarske
družbe ali podružnico tujega podjetja.
(2) Drug predlog za vpis v sodni register, razen predloga
iz prejšnjega odstavka, je lahko po izbiri predlagatelja vložen v
elektronski ali pisni obliki in na obrazcu, če je ta predpisan.
(3) Predlog za vpis v sodni register mora vsebovati:
1. podatke, ki jih mora vsebovati vsaka vloga,
2. matično številko subjekta vpisa, če se predlog nanaša
na vpis podatkov v zvezi z že vpisanim subjektom vpisa,
3. določen zahtevek za vpis z navedbo podatkov, ki naj jih
sodišče vpiše v sodni register,
4. pri vpisu ustanovitve kapitalske družbe ali pri spremembi družbenika družbe z omejeno odgovornostjo tudi izjavo
ustanovitelja ali novega družbenika:
– da ni v kapitalu nobene druge kapitalske družbe udeležen z več kot 25% ali
– da imajo vse kapitalske družbe, v kapitalu katerih je
udeležen z več kot 25%, poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel zakonski rok plačila, razen
tistih, katerim je bil dovoljen odlog ali obročno plačilo skladno
z zakonom, ki ureja davčni postopek,
5. druge podatke in navedbe, ki jih določa zakon.
(4) V predlogu za vpis ustanovitve subjekta vpisa mora
subjekt vpisa navesti tudi svoj predlog za določitev šifre glavne
dejavnosti iz 4. člena ZPRS-1.
(5) Predlog za vpis v sodni register, ki se vloži v elektronski obliki, mora v imenu predlagatelja vložiti:
1. točka VEM, če je predmet predloga naslednji vpis, ki
se nanaša na subjekt vpisa, organiziran kot družba z omejeno
odgovornostjo:
– vpis ustanovitve na podlagi družbene pogodbe, sklenjene na predpisanem obrazcu v skladu s prvim odstavkom
474. člena ZGD-1, ali akta o ustanovitvi na predpisanem obrazcu iz prvega odstavka 523. člena ZGD-1,
– vpis spremembe družbene pogodbe, če je prečiščeno besedilo spremenjene družbene pogodbe na predpisanem
obrazcu v skladu s petim odstavkom 516. člena ZGD-1, ali
spremembe akta o ustanovitvi na predpisanem obrazcu iz
prvega odstavka 523. člena ZGD-1,
– vpis spremembe sedeža ali firme na podlagi spremembe družbene pogodbe ali akta o ustanovitvi iz prejšnje alinee,
– vpis spremembe zastopnikov družbe ali poslovnega
naslova,
– vpis nameravane firme,
– vpis ustanovitve, spremembe podatkov ali prenehanja
podružnice družbe z omejeno odgovornostjo,
2. notar, če je predmet predloga drug vpis, razen vpisa iz
prve do tretje alinee prejšnje točke.
(6) Za predlog za vpis v sodni register, ki se vloži v elektronski obliki, in listine, ki se v elektronski obliki priložijo k
temu predlogu, se ne uporablja drugi odstavek 28. člena tega
zakona.
(7) Če je predlog za vpis po prvem ali drugem odstavku
tega člena vložen v elektronski obliki, morajo biti tudi druge
vloge v postopku s tem predlogom in listine, ki so jim priložene,
vložene v elektronski obliki. Za druge vloge iz prejšnjega stavka
se smiselno uporabljata peti in šesti odstavek tega člena.
28. člen
(1) Predlagatelj mora predlogu priložiti listine, na katerih
temeljijo podatki, ki se vpisujejo v sodni register, ter druge
listine, če zakon tako določa, v izvirniku oziroma overjenem
prepisu.
(2) Predlog za vpis in listine se vložijo v toliko izvodih, kolikor jih je potrebno za sodišče in druge udeležence v postopku,
ki jim je po določbah tega zakona potrebno vročiti predlog.
(3) Natančnejše predpise o vsebini predloga za vpis v sodni register, o listinah in dokazih, ki jih je treba priložiti predlogu,
izda Vlada Republike Slovenije.
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28.a člen
(1) Predlagatelj mora v elektronski obliki predložiti te listine iz prvega odstavka 28. člena tega zakona:
1. odpravek notarskega zapisa statuta in čistopisa spremenjenega statuta z notarjevim potrdilom,
2. družbeno pogodbo družbe z neomejeno odgovornostjo,
komanditne družbe in družbe z omejeno odgovornostjo in čistopis spremenjene družbene pogodbe z notarjevim potrdilom
ali na predpisanem obrazcu iz petega odstavka 516. člena
ZGD-1,
3. overjeni prepis notarskega zapisnika skupščine delniške družbe,
4. če je pri združitvi udeležena delniška družba ali družba
z omejeno odgovornostjo:
– odpravek notarskega zapisa pogodbe o pripojitvi ali spojitvi, ki jo je treba po prvem stavku prvega odstavka 586. člena
ZGD-1 predložiti registrskem sodišču v zvezi s pripravo skupščine, ki bo odločala o združitvi,
– listine, ki jih je treba priložiti k predlogu za vpis združitve
v sodni register,
5. če je pri delitvi udeležena delniška družba ali družba z
omejeno odgovornostjo:
– delitveni načrt ali odpravek notarskega zapisa pogodbe
o delitvi in prevzemu, ki jo je treba po prvem stavku prvega odstavka 586. člena v zvezi s prvim odstavkom 629. člena ZGD-1
predložiti registrskem sodišču v zvezi s pripravo skupščine, ki
bo odločala o delitvi,
– listine, ki jih je treba priložiti k predlogu za vpis delitve
v sodni register,
6. druge listine, ki jih je treba priložiti k predlogu za vpis
iz prvega odstavka 27. člena tega zakona ali k predlogu za
vpis iz drugega odstavka 27. člena tega zakona, ki se po izbiri
predlagatelja vloži v elektronski obliki.
(2) Predlagatelj lahko v elektronski obliki predloži tudi
druge listine iz prvega odstavka 28. člena tega zakona.
(3) Notar ali točka VEM, ki po petem odstavku 27. člena
tega zakona v imenu predlagatelja vloži predlog za vpis v
elektronski obliki, mora v elektronsko obliko pretvoriti listine, ki
jih je treba priložiti k takemu predlogu in ki niso sestavljene v
elektronski obliki.
(4) Šteje se, da ima listina iz prvega ali drugega odstavka
tega člena, ki jo sestavi notar ali točka VEM in njeno sestavo
potrdi s svojim elektronskim podpisom, značilnost izvirnika te
listine.
(5) Listine, ki jih pretvori v elektronsko obliko po tretjem
odstavku tega člena, mora notar ali točka VEM overiti s svojim
elektronskim podpisom. Šteje se, da imajo listine iz prejšnjega
stavka značilnost overjenega prepisa izvirnika listine.
Predhodni preizkus in vročitev predloga
29. člen
V postopku predhodnega preizkusa predloga za vpis registrsko sodišče preizkusi, ali so izpolnjene procesne predpostavke za odločanje o predlogu za vpis:
1. ali je predlog vložila upravičena oseba,
2. ali so predlogu priložene vse predpisane listine,
3. ali je predlog vložen na obrazcu, če je ta predpisan in
v potrebnem številu izvodov,
4. ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo biti izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi.
30. člen
(1) Če registrsko sodišče ugotovi, da niso izpolnjene procesne predpostavke za odločanje o predlogu za vpis v sodni
register, in gre za pomanjkljivost, ki jo je mogoče odpraviti, da
predlagatelju rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti
daljši od 15 dni. Če predlagatelj v določenem roku predloga ne
popravi, sodišče predlog zavrže.
(2) Če registrsko sodišče ugotovi, da je predlagana firma
oziroma ime subjekta vpisa v nasprotju z zakonom, pozove
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predlagatelja, naj v roku iz prejšnjega odstavka spremeni firmo
oziroma ime ter vloži spremenjen predlog z ustreznimi listinami.
Če predlagatelj ne ravna po odredbi sodišča, sodišče zavrne
predlog za vpis v sodni register.
31. člen
(1) Kadar je predlog za vpis v sodni register vložila upravičena oseba, ki hkrati ni oseba, pooblaščena za zastopanje
subjekta vpisa, se predlog za vpis in listine, ki so priložene
predlogu, vročijo subjektu vpisa.
(2) Če bi bile z vpisom, na katerega se nanaša predlog
za vpis v sodni register, prizadete pravice tretjih oseb, se
predlog za vpis in listine, ki so priložene predlogu, vročijo tem
osebam.
(3) V primeru iz prvega oziroma drugega odstavka tega
člena sodišče hkrati z vročitvijo predloga in listin pozove subjekt
vpisa oziroma osebo iz drugega odstavka tega člena, da v roku
8 dni vloži morebitne ugovore zoper predlagani vpis. Če ugovor
v roku 8 dni ni vložen, se domneva, da subjekt vpisa oziroma
oseba iz prejšnjega odstavka z vpisom soglaša.
(4) Poziv iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati tudi opozorilo na pravne posledice, če ugovor ne bo
vložen.
Odločanje o zahtevku za vpis v sodni register
32. člen
(1) Registrsko sodišče odloči o zahtevku za vpis v sodni
register praviloma brez naroka.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko sodišče razpiše
narok, če presodi, da je to potrebno za razjasnitev ali ugotovitev
odločilnih dejstev.
(3) Sodišče lahko tudi izven naroka zasliši udeležence v
postopku in druge osebe, če meni, da je to potrebno za razjasnitev posameznih vprašanj.
33. člen
(1) Kadar je odločitev registrskega sodišča o vpisu v sodni
register odvisna od predhodne rešitve vprašanja, ali obstoji
kakšna pravica ali pravno razmerje, pa o njem še ni odločilo
sodišče ali drug pristojen organ (predhodno vprašanje), registrsko sodišče samo reši to vprašanje, če ni v tem ali drugem
zakonu drugače določeno.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, registrsko
sodišče prekine postopek vpisa v sodni register do pravnomočnosti odločitve o predhodnem vprašanju, če je odločitev
o predhodnem vprašanju iz prejšnjega odstavka odvisna od
dejstva, ki je med udeleženci sporno.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka registrsko sodišče
napoti udeleženca postopka, ki se, zaradi utemeljitve svojega
zahtevka za vpis oziroma ugovora proti vpisu, sklicuje na predhodno vprašanje iz prvega odstavka tega člena, da v roku, ki ne
sme biti daljši od 15 dni, začne pravdni oziroma drug ustrezen
postopek za odločitev o predhodnem vprašanju.
(4) Če udeleženec postopka v roku iz prejšnjega odstavka ne začne postopka, registrsko sodišče nadaljuje postopek
vpisa v sodni register in odloči o predlogu za vpis.
34. člen
(1) Registrsko sodišče ugodi zahtevku za vpis v sodni
register, če ugotovi:
1. da izhaja utemeljenost zahtevka za vpis iz listin, ki so
priložene predlogu,
2. da listine glede podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, ustrezajo predpisani vsebini,
3. da so bile listine izdane v predpisanem postopku,
4. da so izpolnjene druge materialno pravne predpostavke, ki jih za vpis določa zakon.
(2) V izreku sklepa, s katerim ugodi zahtevku za vpis v sodni register, registrsko sodišče določno navede vsebino vpisa
oziroma vpisov v sodni register. Če se z vpisom posameznih
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podatkov nadomestijo prej vpisani podatki, navede v izreku
sklepa tudi podatke, ki se z novo vpisanimi nadomestijo.
35. člen
(1) Registrsko sodišče odloči o zahtevku za vpis vsakega
podatka v sodni register.
(2) Če je narava vpisa takšna, da posameznega podatka
ni mogoče vpisati, ne da bi bili istočasno vpisani tudi drugi
podatki (npr. pri vpisu novega subjekta v sodni register), odloči
sodišče istočasno o zahtevku za vpis vseh podatkov, ki so
predmet vpisa v sodni register.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ugodi sodišče zahtevku za vpis samo, če zahteva predlagatelj vpis vseh tistih
podatkov, ki morajo biti istočasno vpisani in če je zahtevek za
vpis vsakega od teh podatkov utemeljen.
(4) Sklep mora biti obrazložen, če se z njim zavrne ali
zavrže predlog ali če se z njim odloči o predlogih udeležencev,
ki si med seboj nasprotujejo. Po potrebi je lahko obrazložen
tudi v drugih primerih.
35.a člen
(1) Na podlagi odločitve registrskega sodišča o vpisu
ustanovitve subjekta vpisa v sodni register agencija temu subjektu določi šifro glavne dejavnosti po 4. členu ZPRS-1, šifro
institucionalnega sektorja po 5. členu ZPRS-1 in matično številko po 6. členu ZPRS-1.
(2) Šteje se, da je na podlagi ustrezne odločitve registrskega sodišča o vpisu:
1. vpis ustanovitve subjekta v sodni register opravljen z
vpisom tega subjekta v poslovni register,
2. vpis spremembe podatkov pri subjektu vpisa v sodnem
registru opravljen z vpisom spremembe teh podatkov v poslovnem registru in
3. vpis izbrisa subjekta iz sodnega registra opravljen z
izbrisom tega subjekta iz poslovnega registra.
(3) Hkrati s sklepom o vpisu ustanovitve subjekta v sodni
register se subjektu vpisa pošlje tudi:
1. obvestilo agencije o določitvi obeh šifer in matične
številke iz prvega odstavka tega člena, in
2. obvestilo o davčni številki, ki je bila subjektu vpisa
dodeljena ob vpisu v davčni register v skladu z zakonom, ki
ureja davčno službo.
(4) Če je predlog v elektronski obliki vložil notar v skladu
s 27. členom tega zakona, se notarju, ki je kot pooblaščenec
predlagatelja vložil tak predlog, v elektronski obliki vročajo
sklep o vpisu, vloge morebitnih drugih udeležencev postopka in
odločbe sodišč o pravnih sredstvih, vloženih v tem postopku.
(5) Vročitve v elektronski obliki se opravijo z uporabo varnega elektronskega predala pri ponudniku, ki opravlja storitve
elektronskega vročanja.
(6) Če notar pisanja, ki se vroča z uporabo varnega elektronskega predala, ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko je bilo
pisanje dostavljeno v ta predal, se s potekom tega roka šteje
vročitev za opravljeno.
(7) Četrti do šesti odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za vročitve subjektu vpisa ali drugi stranki postopka
ali pooblaščencu stranke, če ta v predlogu za vpis ali vlogi, s
katero prijavi svojo udeležbo v postopku, izrecno zahteva, da
se mu vročitve opravijo elektronsko in navede naslov varnega
elektronskega predala.
Postopek s pritožbo
36. člen
(1) Zoper sklep, s katerim registrsko sodišče odloči o vpisu v sodni register, se lahko pritoži udeleženec ali kdo drug, ki
meni, da je s sklepom prizadeta njegova pravica ali na zakonu
temelječ interes.
(2) Rok za pritožbo je osem dni od vročitve prepisa
sklepa.
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(3) Za tistega, ki meni, da je s sklepom o vpisu prizadeta
njegova pravica ali na zakonu temelječ interes, ni pa mu bil
vročen njegov prepis, je rok za pritožbo 30 dni od dneva, ko je
bil vpis objavljen po prvem odstavku 43. člena tega zakona.
37. člen
(1) Če registrsko sodišče ugotovi, da je pritožba predlagatelja utemeljena, ni pa potreben dopolnilni postopek, lahko o
predlogu za vpis odloči drugače in z novim sklepom nadomesti
sklep, ki se izpodbija s pritožbo.
(2) Če so v pritožbi navedena nova dejstva in priložene
nove listine, se šteje taka pritožba tudi kot predlog za nadomestitev sklepa.
(3) Registrsko sodišče v zvezi s pritožbo iz prejšnjega
odstavka preizkusi predlog za nadomestitev sklepa in lahko
odloči, da nadomesti sklep z novim sklepom, če predlogu v
celoti ugodi.
(4) Če registrsko sodišče ugotovi, da ni podlage za nadomestitev sklepa, odstopi zadevo sodišču druge stopnje, da
odloči o pritožbi.
38. člen
(1) Prepozno pritožbo registrsko sodišče zavrže.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se šteje prepozna
pritožba kot nov predlog za vpis v sodni register, če so v njej
navedena nova dejstva in so ji priložene nove listine.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ravna registrsko sodišče v skladu s tretjim odstavkom 37. člena tega zakona.
39. člen
Pri odločanju o pritožbi lahko sodišče druge stopnje:
1. zavrže pritožbo kot prepozno, nepopolno ali nedovoljeno, če tega ni storilo registrsko sodišče,
2. zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi sklep registrskega sodišča,
3. ugodi pritožbi in razveljavi sklep registrskega sodišča
ter vrne zadevo v novo odločanje,
4. spremeni sklep registrskega sodišča.
40. člen
(1) Sodišče druge stopnje spremeni sklep registrskega
sodišča:
1. če je registrsko sodišče zmotno presodilo listine, sklep
sodišča pa temelji izključno na njih,
2. če je registrsko sodišče iz dejstev, ki jih je ugotovilo,
nepravilno sklepalo na obstoj drugih dejstev, sklep pa se opira
na ta dejstva,
3. če je bilo dejansko stanje pravilno ugotovljeno, registrsko sodišče pa je zmotno uporabilo materialno pravo.
(2) Če sodišče druge stopnje s sklepom iz prejšnjega
odstavka odredi vpis, se glede izreka sklepa smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 34. člena tega zakona. Na
podlagi takšnega sklepa opravi registrsko sodišče vpis v sodni
register.
(3) Če sodišče druge stopnje spremeni sklep registrskega
sodišča o vpisu in zavrne zahtevek za vpis v sodni register,
vpiše registrsko sodišče izbris opravljenega vpisa.
Tožba za ugotovitev ničnosti vpisa
41. člen
(1) Če je bil vpis opravljen na podlagi lažne ali neveljavne
listine, če so v listini, na podlagi katere je bil opravljen vpis, navedeni neresnični podatki, če je bila listina izdana v nezakonito
izvedenem postopku, če je bilo nezakonito izvedeno dejanje,
o katerem se vpisujejo podatki v sodni register, ali če obstajajo
drugi v zakonu določeni razlogi, se lahko s tožbo zahteva ugotovitev, da je vpis ničen.
(2) Tožbo lahko vloži oseba, ki ima pravni interes, da se
ugotovi ničnost vpisa.
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(3) Tožbo je treba vložiti v 30 dneh od dneva, ko je vložnik
zvedel za razloge ničnosti, ni pa več dopustna, ko pretečejo tri
leta od vpisa.
(4) Določbe tega člena se ne uporabljajo za ugotovitev
ničnosti delniške družbe, komanditne delniške družbe, evropske delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo (v
nadaljnjem besedilu: ničnost kapitalske družbe).
41.a člen – upoštevan ZGD-1
(1) Ničnost kapitalske družbe se lahko uveljavlja le iz
naslednjih razlogov:
1. če pri delniški družbi ustanovitelji niso sprejeli statuta ali
če pri družbi z omejeno odgovornostjo družbeniki niso sklenili
družbene pogodbe,
2. če je registrsko sodišče odločilo o vpisu ustanovitve
družbe, ne da bi bil tak vpis predlagan, ali če je predlog za
vpis ustanovitve vložila oseba, ki predloga ni bila upravičena
vložiti,
3. če pri delniški družbi statut ni sprejet v notarski obliki
ali če pri družbi z omejeno odgovornostjo družbena pogodba ni
bila sklenjena v notarski obliki ali na predpisanem obrazcu,
4. če je namen delovanja ali dejavnost družbe v nasprotju
z ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli,
5. če statut ali družbena pogodba ne določa:
– firme družbe,
– pri delniški družbi emisijskega zneska delnic oziroma
pri družbi z omejeno odgovornostjo zneska osnovnega vložka,
ki se ga posamezni družbenik zaveže vplačati s sklenitvijo
družbene pogodbe,
– zneska osnovnega kapitala ali
– dejavnosti družbe,
6. če so bile ob ustanovitvi delnice vplačane v nasprotju
z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, o vplačilu
delnic pri delniški družbi, ali če so bili ob ustanovitvi družbe
osnovni vložki vplačani v nasprotju z določbami zakona, ki
ureja gospodarske družbe, o osnovnem kapitalu in osnovnih
vložkih pri družbi z omejeno odgovornostjo, ali
7. če nihče od ustanoviteljev ni bil neomejeno poslovno
sposoben.
(2) Ničnostni razlogi, ki so določeni za delniško družbo,
se smiselno uporabljajo tudi za komanditno delniško družbo in
evropsko delniško družbo.
(3) Tožbo za ugotovitev ničnosti kapitalske družbe lahko
vloži vsak delničar ali družbenik, uprava ali poslovodja ter vsak
član uprave ali nadzornega sveta, v roku treh let od dneva
objave vpisa ustanovitve družbe po prvem odstavku 43. člena
tega zakona.
(4) Ničnost kapitalske družbe ne učinkuje na veljavnost
pravnih poslov, ki jih je družba sklenila s tretjimi, in tudi ne
na obveznost delničarjev ali družbenikov vplačati nevplačane
osnovne vložke ali delnice v obsegu, ki je potreben za polno
poplačilo upnikov družbe.
42. člen
(1) Po pravnomočnosti sodbe, s katero sodišče ugotovi
ničnost kapitalske družbe ali ničnost vpisa ustanovitve drugega
subjekta vpisa v sodni register, sodišče po uradni dolžnosti
začne postopek likvidacije tega subjekta.
(2) Če za postopek likvidacije subjekta vpisa ni pristojno
isto sodišče, pošlje sodišče, ki je odločalo o ničnosti kapitalske
družbe ali ničnosti vpisa, pristojnemu sodišču sodbo iz prejšnjega odstavka, da po uradni dolžnosti začne postopek likvidacije.
(3) Po končanem likvidacijskem postopku izda registrsko
sodišče sklep o izbrisu nične kapitalske družbe ali ničnega
vpisa.
Objava podatkov o vpisu v sodni register
43. člen
(1) Vsak vpis v sodni register in predložitev listin se mora
objaviti na spletnih straneh agencije, namenjenih javni objavi
vpisov v sodni register.
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(2) Spletne strani iz prvega odstavka tega člena morajo
biti zasnovane tako, da je vsakomur omogočen brezplačen
vpogled v podatke, objavljene na spletnih straneh. Vpogled v
podatke mora biti omogočen po datumu objave in po subjektu
vpisa, na katerega se nanašajo.
(3) Če se podatki o vpisu, ki so bili objavljeni po prvem
odstavku tega člena (v nadaljnjem besedilu: objavljeni podatki), razlikujejo od podatkov, ki so bili po določbah tega
zakona vpisani v sodni register (v nadaljnjem besedilu: vpisani podatki):
1. se subjekt vpisa v razmerju do tretjih ne more sklicevati
na objavljene podatke,
2. se tretji lahko sklicuje na objavljene podatke, razen
če subjekt vpisa dokaže, da je tretji vedel za vpisane podatke.
(4) Tretji se lahko vedno sklicujejo na podatke, ki so
predmet vpisa v sodni register, in vsebino listin, ki so temelj za
vpis teh podatkov ali ki jih je treba predložiti sodnemu registru
zaradi javne objave, tudi če vpis teh podatkov v sodni register
še ni bil predlagan ali te listine še niso bile predložene sodnemu registru, in tudi če ti podatki ali predložitev teh listin še niso
vpisani v sodni register ali objavljeni po prvem odstavku tega
člena, razen kadar je vpis določenega podatka predpostavka
za začetek pravnega učinkovanja tega podatka.
(5) Objava vpisa in objava predložitve listin iz prvega
odstavka tega člena morata obsegati:
1. matično številko subjekta vpisa, na katerega se nanaša,
2. vsebino vpisa ali vsebino predložene listine,
3. objava vpisa pa tudi podatke o:
– datumu vpisa v sodni register,
– registrskem sodišču in opravilni številki sklepa, s katerim je to sodišče odločilo o vpisu,
– listinah, na podlagi katerih je bil opravljen vpis.
43.a člen
(1) Subjekti vpisa, ki oblikujejo in vodijo svojo domačo
stran na spletnih straneh, morajo na njej objavljati vsaj naslednje podatke:
1. firmo in sedež družbe,
2. sodišče, pri katerem je subjekt vpisa vpisan,
3. matično številko,
4. znesek osnovnega kapitala, iz katerega mora biti razvidno, kolikšen del osnovnega kapitala je vpoklican.
(2) Če je nad subjektom vpisa začet postopek za njegovo prenehanje, je treba na spletni strani poleg podatkov iz
prejšnjega odstavka objaviti tudi pravno dejstvo začetka tega
postopka.
43.b člen
(1) Predložitev letnega poročila družbe agenciji po prvem
ali drugem odstavku 58. člena ZGD-1 se šteje za predložitev
tega poročila sodnemu registru zaradi javne objave.
(2) Agencija mora hkrati z objavo letnega poročila družbe
po tretjem odstavku 58. člena ZGD-1 objaviti predložitev tega
poročila po prvem odstavku 43. člena tega zakona.
(3) Objava predložitve letnega poročila družbe mora v
primeru iz prvega odstavka 58. člena ZGD-1 obsegati tudi
informacijo, ali je bilo hkrati predloženo in javno objavljeno tudi
revizorjevo poročilo.
SODNI REGISTER KOT CENTRALNA INFORMATIZIRANA
BAZA
44. člen
(1) V elektronski obliki se vodijo ti deli sodnega registra (v
nadaljnjem besedilu: centralna informatizirana baza sodnega
registra):
1. glavna knjiga, ki vsebuje podatke, vpisane v sodni register po 1. januarju 1997 (v nadaljnjem besedilu: informatizirana
glavna knjiga),
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2. del zbirke listin, v katerega so vložene te listine (v nadaljnjem besedilu: informatizirana zbirka listin):
– listine iz prvega in drugega odstavka 28.a člena tega
zakona, ki so bile sodnemu registru predložene po 1. januarju
2007, in
– listine iz 2. točke tretjega odstavka 48.a člena tega
zakona, če so bile pretvorjene v elektronsko obliko v skladu s
četrtim odstavkom 48.a člena tega zakona.
(2) Informatizirana glavna knjiga sodnega registra je sestavni del osrednje baze podatkov poslovnega registra.
45. člen
Vlada Republike Slovenije s predpisom določi naslednja
izvedbena pravila:
1. v zvezi s predlogi za vpis v sodni register:
– načinu vlaganja predlogov za vpis v elektronski
obliki in
– uporabi obrazcev predlogov za posamezne vrste vpisov
v sodni register,
2. v zvezi s listinami, ki se predložijo v elektronski obliki:
– o načinu predložitve listin v elektronski obliki in
– o načinu pretvorbe in overitve listin iz petega odstavka
28.a člena tega zakona,
3. načinu opravljanja vpisov ter o načinu in podrobnejših
pogojih vročanja v elektronski obliki v skladu s 35.a členom
tega zakona,
4. načinu objave vpisov in objave predložitve listin iz prvega odstavka 43. člena tega zakona,
5. vodenju informatizirane glavne knjige in informatizirane
zbirke listin,
6. načinu objave prevodov podatkov in listin iz 46.a člena
tega zakona,
7. načinu zagotavljanja javnosti podatkov, vpisanih v informatizirano glavno knjigo v skladu z 48. členom tega zakona,
8. načinu zagotavljanja javnosti vsebine zbirke listin v
skladu z 48.a členom tega zakona,
9. načinu vložitve zahteve za izpise v skladu z 48.b členom tega zakona in
10. višino nadomestila, ki sta ga za izpis iz sodnega registra ali izpis listine upravičena zaračunati agencija in notar.
46. člen
Vsak subjekt vpisa in del subjekta vpisa, ki se vpisuje v
sodni register, se vpiše v centralno informatizirano bazo sodnega registra z matično številko.
46.a člen
(1) Na zahtevo subjekta vpisa je treba po prvem odstavku
43. člena tega zakona objaviti tudi prevod podatkov, ki so o tem
subjektu vpisa vpisani v sodni register, v jezik, ki je v uradni rabi
v katerikoli drugi državi članici Evropske unije.
(2) Zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora biti priložen prevod podatkov, ki je predmet zahteve, ki ga je overil
sodni tolmač.
(3) Če se podatki, vpisani v sodni register, razlikuje od
prevoda, objavljenega po prvem odstavku tega člena:
1. se subjekt vpisa proti tretjemu ne more sklicevati na
podatke v prevodu,
2. se tretji lahko sklicuje na podatke v prevodu, razen če
subjekt vpisa dokaže, da je tretji vedel za podatke, vpisane v
sodnem registru.
(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za prevod listine, ki se vloži v zbirko listin.
47. člen
(1) V centralni informatizirani bazi sodnega registra mora
biti za vsak podatek, ki je bil vpisan, shranjen in dostopen datum vpisa ter opravilna številka in datum sklepa registrskega
sodišča o vpisu.
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(2) Če se zaradi narave vpisa spremembe podatka, ki se
vpisuje v sodni register, prekrije (izbriše) prej vpisani podatek,
mora v centralni bazi ostati shranjen in dostopen tudi prej
vpisani podatek.
48. člen
(1) Javnost glavne knjige se zagotovi z izpisom vpisanih
podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa (v nadaljnjem besedilu: redni izpis iz sodnega registra).
(2) Na zahtevo se na način iz prvega odstavka tega člena
zagotovi tudi javnost prej vpisanih podatkov, ki se nanaša na
posamezen subjekt vpisa (v nadaljnjem besedilu: zgodovinski
izpis iz sodnega registra).
(3) Redni in zgodovinski izpis iz sodnega registra mora
registrsko sodišče izdati kot izpis na papir.
(4) Registrsko sodišče mora, če tako zahteva vlagatelj
zahteve za izpis, v elektronski obliki izdati:
1. redni izpis iz sodnega registra in
2. zgodovinski izpis iz sodnega registra glede podatkov, ki
so bili v sodni register vpisani po 1. januarju 1997.
(5) Izpis iz tretjega odstavka tega člena mora biti overjen.
Izpis iz četrtega odstavka tega člena pa mora biti overjen samo,
če vlagatelj zahteve za izpis to izrecno zahteva.
(6) Redni izpis iz sodnega registra in zgodovinski izpis
iz sodnega registra glede podatkov, ki so bili v sodni register
vpisani po 1. januarju 1997, mora kot izpis na papir ali v elektronski obliki izdati vsako registrsko sodišče, ne glede na to,
pri katerem sodišču je vpisan subjekt vpisa, na katerega se
nanaša izpis.
(7) Redni izpis iz sodnega registra morata v skladu s
tretjim do petim odstavkom tega člena izdati tudi agencija in
notar.
48.a člen
(1) Javnost zbirke listin se zagotovi z izpisom ali prepisom
vsebine listine (v nadaljnjem besedilu: izpis listine).
(2) Izpis listine se izda kot kopija listine ali kot izpis na
papir.
(3) Registrsko sodišče mora, če tako zahteva vlagatelj
zahteve za izpis, v elektronski obliki izdati izpise:
1. listin iz prvega in drugega odstavka 28.a člena tega
zakona, če so bile sodnemu registru predložene po 1. januarju
2007, in
2. statuta ali čistopisa spremembe statuta delniške družbe ali družbene pogodbe ali čistopisa spremembe družbene
pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo, družbe z neomejeno odgovornostjo ali komanditne družbe, če so bili sodnemu
registru predloženi po 1. januarju 1997 in pred 31. decembrom
2006.
(4) Če se listina iz 2. točke prejšnjega odstavka ob vložitvi
zahteve za njen izpis v elektronski obliki še ne vodi v informatizirani zbirki listin, jo mora sodišče pretvoriti v elektronsko obliko
ob izstavitvi izpisa.
(5) Za izpis listine se smiselno uporablja peti odstavek
48. člena tega zakona.
(6) Izpis listine, ki se že vodi v elektronski zbirki listin,
morajo kot izpis na papir ali v elektronski obliki izdati vsako
registrsko sodišče, ne glede na to, pri katerem sodišču je vpisan subjekt vpisa, na katerega se nanaša listina, ki je predmet
izpisa, agencija in notar.
48.b člen
Zahteva za izpis iz sodnega registra ali za izpis listine se
lahko vloži v elektronski ali pisni obliki.
49. člen
(1) Vlada Republike Slovenije lahko glede na izpolnjene
tehnične in druge pogoje predpiše:
1. da se zagotovi oddaljeni dostop do celotne ali dela
centralne informatizirane baze sodnega registra,

Stran

7378 /

Št.

54 / 18. 6. 2007

2. da se osebam, ki podatke informatizirane glavne knjige
potrebujejo za vzdrževanje svojih informatiziranih evidenc, ti
podatki posredujejo v informatizirani obliki,
3. da se za izdajo izpisov iz centralne informatizirane
baze sodnega registra pooblastijo točke VEM in drugi državni
organi.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka Vlada Republike Slovenije predpiše tudi način dostopa ter tehnične in druge pogoje
priključitve, in s tarifo določi nadomestila za takšno uporabo
centralne informatizirane baze sodnega registra.
(3) Državni organi, organi lokalnih skupnosti in osebe
javnega prava, ki opravljajo upravne naloge po javnem pooblastilu, ne plačujejo nadomestila za uporabo centralne informatizirane baze sodnega registra po 1. in 2. točki prvega odstavka
tega člena.
50. člen
(1) Določbe tega zakona o javnosti sodnega registra ne
veljajo za dostop do podatkov, ki niso vezani na posamezen
subjekt vpisa, četudi je takšen dostop v centralni informatizirani
bazi sodnega registra tehnično (programsko) mogoč.
(2) Nihče nima pravice do dostopa do podatkov, ki so
shranjeni v centralni informatizirani bazi sodnega registra, na
način, ki bi mu omogočal ugotovitev naslednjih dejstev:
1. ali je določena oseba ustanovitelj (družbenik) v subjektu
vpisa in v katerem subjektu vpisa je ustanovitelj (družbenik);
2. ali je določena oseba član uprave oziroma nadzornega
sveta v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je član uprave oziroma nadzornega sveta.
51. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena imajo naslednje
osebe pravico do dostopa do naslednjih podatkov:
1. upnik ima pravico do vpogleda in izpisa podatkov o
tem:
– ali je določena oseba družbenik v subjektu vpisa,
– v katerem subjektu vpisa je družbenik in
– kakšen je njen poslovni delež,
če z izvršilno listino izkaže terjatev do te osebe;
2. državni organ ima pravico do vpogleda in izpisa podatkov o tem:
– ali je določena oseba družbenik (ustanovitelj), član
uprave (oziroma zastopnik) ali član nadzornega sveta v subjektu vpisa in
– v katerem subjektu vpisa izvršuje pravice družbenika
oziroma opravlja funkcijo člana uprave (oziroma zastopnika)
ali člana nadzornega sveta,
če te podatke potrebuje za izvrševanje svojih pooblastil
in dolžnosti;
3. pravna oseba (subjekt vpisa) ima pravico do vpogleda
in izpisa podatkov o tem:
– ali je določena oseba družbenik (ustanovitelj), član
uprave (oziroma zastopnik) ali član nadzornega sveta v subjektu vpisa in
– v katerem subjektu vpisa izvršuje pravice družbenika
oziroma opravlja funkcijo člana uprave (oziroma zastopnika)
ali člana nadzornega sveta,
če te podatke potrebuje zaradi uveljavljanja varstva v
zvezi s kršitvijo konkurenčne prepovedi oziroma zaradi preverjanja pogojev za imenovanje te osebe za opravljanje funkcije
v tej pravni osebi.
52. člen
(1) O dostopu do podatkov iz prejšnjega člena odloči
registrsko sodišče na podlagi obrazložene pisne zahteve upravičene osebe iz 51. člena tega zakona.
(2) Zahtevi morajo biti predložene listine in drugi dokazi
o obstoju okoliščin, zaradi katerih je dostop do podatkov dopusten.
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KAZENSKE DOLOČBE
53. člen
(1) Z globo najmanj 1.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki ni gospodarska družba, če ne vloži predloga
za vpis v sodni register v 15 dneh od dneva, ko so podani
pogoji za vpis, če zakon ne določa drugače (tretji odstavek
3. člena tega zakona).
(2) Z globo najmanj 100 eurov se kaznuje za prekršek tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
(3) Nadzor nad izvajanjem prvega do tretjega odstavka
tega člena opravlja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
Zakon o sodnem registru – ZSReg (Uradni list RS,
št. 13/94) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati
Zakon o postopku za vpis v sodni register (Uradni list SFRJ,
št. 13/1983, št. 17/1990) in preneha veljati Zakon o vpisu v
sodni register (Uradni list SRS, št. 28/1980).
55. člen
(1) Postopek vpisa v sodni register, začet pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljuje po tem zakonu, če še ni izdan
prvostopenjski sklep.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, velja določba 4. točke 29. člena tega zakona samo za predloge, ki so bili
vloženi po uveljavitvi tega zakona.
56. člen
Dokler ne bo začel veljati predpis, ki bo določil nacionalno
klasifikacijo dejavnosti, se ne uporablja določba 5. točke prvega
odstavka 4. člena v delu, ki določa navedbo ustrezne šifre in
imena podrazreda nacionalne klasifikacije dejavnosti.
57. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru – ZSReg-A (Uradni list RS, št. 91/05) vsebuje
naslednjo prehodno in končno določbo:
16. člen
Če je bila tožba za ugotovitev ničnosti vpisa delniške
družbe, komanditne delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo vložena pred uveljavitvijo tega zakona, se postopek konča po Zakonu o sodnem registru (Uradni list RS,
št. 13/94).
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru – ZSReg-B (Uradni list RS, št. 33/07) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(1) Registrsko sodišče mora do 30. aprila 2008 pretvoriti v
elektronsko obliko listine iz prvega odstavka 28.a člena zakona,
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ki so sodnemu registru predložene v obdobju od 1. januarja do
31. oktobra 2007.
(2) Po 43. členu zakona se objavijo:
1. vsi vpisi v sodni register, o katerih registrsko sodišče
odloči po 31. oktobru 2007, ne glede na to, kdaj je vložen predlog za tak vpis,
2. vsi vpisi v sodni register, o katerih registrsko sodišče
odloči pred 31. oktobrom 2007 in do 15. januarja 2008 niso
objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za objavo
predložitve listin, ki so predložene po 31. oktobru 2007.
(4) Vpisi, o katerih registrsko sodišče odloči pred
31. oktobrom 2007, se zadnjič objavijo v Uradnem listu
Republike Slovenije 15. januarja 2008. Uradni list Republike
Slovenije mora do 31. januarja 2008 sodiščem, ki so odločila
o vpisih iz 2. točke drugega odstavka tega člena, posredovati
podatke o vpisih, ki niso bili objavljeni do 15. januarja 2008.
Agencija mora do 28. februarja 2008 objaviti neobjavljene
vpise iz prejšnjega stavka.
(5) Oprostitev plačila sodnih taks po novem drugem odstavku 18. člena zakona velja za vse postopke vpisa v sodni
register, v katerih je predlog za vpis vložen po uveljavitvi tega
zakona.
(6) Vrhovno sodišče Republike Slovenije mora do 30. junija 2007 prenesti upravljanje in vzdrževanje centralne informatizirane baze sodnega registra na agencijo. Vrhovno sodišče
Republike Slovenije mora zaradi usklajevanja podatkov opraviti
prvi prenos celotne informatizirane baze sodnega registra v
15 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(7) Agencija mora ob prevzemu upravljanja in vzdrževanja
centralne informatizirane baze sodnega registra, to bazo vključiti v poslovni register kot njegov sestavni del.
33. člen
(1) Družba z omejeno odgovornostjo, ki do 31. decembra
2007 izvede spremembo akta o ustanovitvi ali družbene pogodbe (v nadaljnjem besedilu: akt o ustanovitvi) glede drugih
sestavin, mora hkrati s to spremembo opraviti tudi spremembo
zaradi izvedbe prehoda na euro v skladu s 696. in 697. členom
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in
60/06 – popravek; v nadaljevanju: ZGD-1).
(2) Če družba z omejeno odgovornostjo do 31. decembra
2007 izvede samo spremembo akta o ustanovitvi zaradi izvedbe prehoda na euro, ni potrebno, da bi sklep skupščine družbe
o tej spremembi potrdil notar po drugem odstavku 516. člena
ZGD-1.
(3) Če družba z omejeno odgovornostjo do 31. decembra
2007 ne izvede spremembe akta o ustanovitvi zaradi izvedbe
prehoda na euro, se šteje, da je s 1. januarjem 2008 akt o
ustanovitvi spremenjen tako:
1. da se znesek osnovnega kapitala in vseh osnovnih
vložkov v tolarjih nadomesti z zneskom, preračunanim v euro
po metodi preračuna, kot jo določa 696. člen ZGD-1; in
2. da se določi poslovni delež v odstotku, ki ga predstavlja
vsak osnovni vložek v osnovnem kapitalu, preračunanem po
prejšnji točki in zaokroženem na štiri decimalna mesta.
(4) Družba z omejeno odgovornostjo mora spremembo
akta o ustanovitvi po prejšnjem odstavku upoštevati pri izdelavi čistopisa akta o ustanovitvi ob njegovi prvi spremembi po
1. januarju 2008.
(5) Agencija do 31. januarja 2008 po uradni dolžnosti
izvede vpise sprememb iz tretjega odstavka tega člena v sodni register in o tem obvesti družbo z omejeno odgovornostjo.
Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati tudi podatek o
razliki v zneskih, ki izhajajo iz preračunavanja, iz tretjega odstavka 696. člena ZGD-1.
(6) Vpisov sprememb iz drugega odstavka tega člena v
sodni register ni treba objaviti po prvem odstavku 43. člena
zakona.
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(7) Družba z omejeno odgovornostjo lahko že pred izvedbo vpisa zneska osnovnega kapitala v eurih na podlagi
spremembe akta o ustanovitvi iz prvega, drugega ali tretjega
odstavka tega člena na svojih sporočilih iz prvega odstavka
45. člena ZGD-1 poleg tolarskega zneska osnovnega kapitala,
ki je vpisan v sodni register, navede tudi znesek osnovnega
kapitala, preračunan v euro po tečaju zamenjave.
34. člen
Vlada Republike Slovenije izda predpis iz 45. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
35. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se spremenijo in dopolnijo te določbe ZGD-1:
1. V sedmem odstavku 3. člena se besedilo »v Uradnem
listu Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »v skladu z
zakonom, ki ureja sodni register«.
2. V tretjem odstavku 6. člena se besedilo »dejavnosti,
ki je vpisana v register« nadomesti z besedilom »dejavnosti,
določene v statutu ali družbeni pogodbi«, v petem odstavku se
v prvem stavku besedilo »v registru vpisano dejavnost« nadomesti z besedilom »dejavnost, določeno v statutu ali družbeni
pogodbi«, v drugem stavku pa se besedilo »v registru« nadomesti z besedilom »v statutu ali družbeni pogodbi«.
3. 49. člen se črta.
4. V 58. členu se črtajo četrti in peti odstavek ter 3. točka
dvanajstega odstavka.
5. V prvem odstavku 695. člena se v drugem stavku črta
besedilo »drugega in«.
6. V šestem odstavka 697. člena se v drugem stavku črta
besedilo »drugega in«.
7. Za družbe z omejeno odgovornostjo se preneha uporabljati prvi odstavek 698. člena ZGD-1.
36. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se v Zakonu o notaria
tu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo in
115/06) črta tretji odstavek 39. člena.
37. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se v Zakonu o finančnem
poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00
– odločba US, 50/02 – sklep US in 93/02 – odločba US):
1. 33. člen spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
Sklep o izbrisu se objavi na način, ki ga za objavo vpisov
v sodni register določa zakon, ki ureja sodni register.«.
2. Drugi odstavek 35. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Izbris iz sodnega registra se objavi na način, ki ga
za objavo vpisov v sodni register določa zakon, ki ureja sodni
register.«.
3. V 35. členu črtajo tretji do peti odstavek.
38. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se v Zakonu o poslovnem
registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06) deveta alinea prvega odstavka 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»– druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v
aktu o ustanovitvi subjekta, ki jih subjekt dejansko opravlja in
pomenijo pomemben del njegovega poslovanja.«.
39. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati ti
predpisi:
1. Pravilnik o elektronskem dostopu do podatkov, vpisanih
v sodni register (Uradni list RS, št. 19/04 in 130/04),
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2. Pravilnik o načinu vodenja sodnega registra (Uradni list
RS, št. 18/94, 25/94 – popravek in 3/97),
3. Pravilnik o obrazcih predlogov za vpis podatkov v sodni
register (Uradni list RS, št. 18/94 in 25/94 – popravek).
(2) Predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do
uveljavitve predpisa iz 34. člena tega zakona.
40. člen
(1) Določbe tega zakona se začnejo uporabljati 1. novembra 2007, razen določb:
1. novi 1.a člen (2. člen tega zakona),
2. spremenjeni 4. člen (5. člen tega zakona),
3. spremenjeni 4.a člen (6. člen tega zakona),
4. spremenjeni 5. člen (7. člen tega zakona), razen:
– prve alinee 1. točke prvega odstavka v delu, v katerem
se nanaša na vpis podatka o naslovu stalnega prebivališča,
ter
– 1. in 3. točke drugega odstavka,
5. spremenjeni prvi odstavek 11. člena (10. člen tega
zakona),
6. novi drugi odstavek 18. člena (11. člen tega zakona)
in
7. spremenjeni prvi odstavek 20. člena (12. člen tega
zakona),
ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.
(2) Določbe 1. in 4. točke 35. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. novembra 2007.
(3) Določbe 37. člena tega zakona se začnejo uporabljati
1. novembra 2007.
41. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O VRAČANJU VLAGANJ V JAVNO
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
uradno prečiščeno besedilo
(ZVVJTO-UPB4)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa upravičence, zavezanca, višino vračila,
način in pogoje vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje.
2. člen
(upravičenci)
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje Telekoma Slovenije, d.d. so fizične osebe, organizacije
fizičnih oseb, lokalne skupnosti in njihovi pravni nasledniki, ki
so z namenom pridobitve telefonskega priključka za sebe ali
za druge sklepale pravne posle s pravnimi predniki Telekoma
Slovenije, d.d. (v nadaljnjem besedilu: PTT organizacije) in
Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski
in telefonski promet (v nadaljnjem besedilu: SIS).
3. člen
(zavezanec)
(1) Zavezanec za vračilo vlaganj iz prejšnjega člena tega
zakona je Republika Slovenija.
(2) V imenu Republike Slovenije vračilo vlaganj izvrši
Slovenska odškodninska družba d.d..
4. člen
(višina vračila)

2890.

Zakon o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (uradno
prečiščeno besedilo) (ZVVJTO-UPB4)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. maja 2007
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o vračanju vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje, ki obsega:
– Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO (Uradni list RS, št. 58/02 z dne 4. 7.
2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO-A
(Uradni list RS, št. 55/03 z dne 9. 6. 2003),
– Zakon o spremembah Zakona o vračanju vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO-B (Uradni list RS,
št. 86/04 z dne 5. 8. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO-C
(Uradni list RS, št. 60/06 z dne 9. 6. 2006) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO-D
(Uradni list RS, št. 33/07 z dne 13. 4. 2007).
Št. 326-08/02-13/17
Ljubljana, dne 31. maja 2007
EPA 1380-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

(1) Osnova za vračilo vlaganj je vrednost, navedena v
listinah, ki dokazujejo pravni posel iz 2. člena tega zakona.
(2) Višina vračila se določi tako, da se od osnove za vračilo vlaganj, povečane za vrednost vloženega dela in materiala,
odštejejo priključnina in prispevek SIS-u, namenska sredstva
iz državnega proračuna ter stroški hišne inštalacije in terminalske opreme, v kolikor so namenska sredstva iz državnega
proračuna, stroški hišne inštalacije in terminalske opreme tudi
vključeni v znesku zahtevka. Priključnina in prispevek SIS-u
se odštejeta tudi, če nista bila plačana ali če je bil upravičenec
oproščen plačila.
(3) Kot priključnina in prispevek SIS-u iz prejšnjega odstavka se upošteva manjša od naslednjih vrednosti:
– vsota vrednosti priključnine in prispevka SIS-u, navedenih v pravnem poslu iz 2. člena tega zakona, če je ta vsota
različna od 0, ali
– vsota vrednosti priključnine in prispevka SIS-u iz tabele
iz 5. člena tega zakona, ki sta v obdobju sklenitve pravnega
posla veljala na tem geografskem območju, če je ta vsota
različna od 0, ali
– povprečna vrednost priključnin in prispevkov SIS-u,
izraženih v nemških markah (v nadaljnjem besedilu: DEM),
na vseh geografskih območjih in v vseh obdobjih, ki znaša
1.388 DEM.
(4) Količina in vrednost vloženega dela in materiala se
ugotavljata na podlagi predloženih računov ali drugih listin. Če
vrednost ni razvidna iz predloženih računov ali drugih listin, jo
je mogoče ugotavljati na podlagi povprečnih cen, navedenih v
tabeli iz 5. člena tega zakona.
(5) Znesek iz drugega odstavka tega člena se vrne tako,
da se višina izračunanega vračila preračuna v DEM po sred
njem tečaju Banke Slovenije oziroma njene pravne predhod
nice na dan sklenitve pravnega posla. Dobljeni znesek v DEM
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se preračuna v EUR po nepreklicno določenem menjalnem
razmerju na dan 1. januarja 1999, ki znaša 1,95583 DEM za
1 EUR, in se nato preračuna v slovenske tolarje po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan izplačila vračila.

Št.

54 / 18. 6. 2007 /

Stran

7381

(2) Zahtevek se s priloženimi dokazili vloži pri krajevno pristojnem državnem pravobranilstvu glede na sedež PTT
organizacije oziroma SIS, v katera so bila opravljena vlaganja.

5. člen

8. člen

(komisija)

(postopek pri državnem pravobranilcu)

(1) Svet Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) najkasneje v
treh mesecih po uveljavitvi tega zakona na podlagi drugega odstavka 12. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 7/93) ustanovi
posebno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki opravlja
strokovne in tehnične naloge na podlagi tega zakona.
(2) Po ustanovitvi komisije lahko minister oziroma ministrica, pristojen oziroma pristojna za elektronske komunikacije
(v nadaljnjem besedilu: minister), imenuje še dodatne člane
komisije. Če član komisije odstopi, minister v enem mesecu po
njegovem odstopu imenuje novega člana komisije.
(3) Komisija na podlagi podatkov iz sedmega odstavka
8. člena tega zakona sestavi predlog tabele, iz katere so
razvidni podatki, ki so podlaga za ugotavljanje višine vračila
iz prejšnjega člena tega zakona, kot so vrednosti priključnin
in prispevkov SIS-u v posameznih časovnih obdobjih in na
posameznih geografskih območjih PTT organizacij, srednji tečaji Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice za
preračun zneskov v DEM ter povprečne cene tipičnih del in
materialov.
(4) Minister, pristojen za elektronske komunikacije, sprejme tabelo iz prejšnjega odstavka tega člena in jo objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(5) Administrativne naloge za komisijo opravlja Slovenska
odškodninska družba, d.d..
(6) Minister s sklepom razpusti komisijo najkasneje eno
leto po začetku vračanja zneskov iz naslova izvajanja tega
zakona.

(1) Lokalna skupnost, ki nastopa kot upravičenec iz 2. člena tega zakona, v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave iz petega odstavka 8. člena tega zakona ali pravnomočno
končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine iz
osmega odstavka 8. člena objavi na krajevno običajen način
seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski
končni upravičenci.
(2) Lokalna skupnost s predpisom, ki ga izda v roku dveh
mesecev od uveljavitve zakona, podrobneje določi način sestave seznama, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter
pogoje in roke vračanja teh deležev.
(3) Prejeto vračilo vrne lokalna skupnost v celoti v deležih,
sorazmernih vlaganjem oseb, navedenih na seznamu iz prejšnjega odstavka tega člena. Lokalna skupnost začne vračati
v roku 30 dni po prejemu vračila od Slovenske odškodninske
družbe, d.d..
(4) Sorazmerni del vračil, ki pripadajo lokalni skupnosti
iz naslova namenskih sredstev samoprispevka, mora lokalna
skupnost nameniti izključno za investicije v infrastrukturo na
območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.

(1) Vlagatelj zahtevka lahko dokazuje obstoj pravice do
vračila vlaganj ter vrednost pravnega posla, vloženega dela
in materiala z listinami, ki dokazujejo pravni posel iz 2. člena
tega zakona, z računi in drugimi verodostojnimi listinami ali
dokumenti.
(2) Če vlagatelj zahtevka ne razpolaga z listinami ali dokumenti iz prejšnjega odstavka, predloži državnemu pravobranilcu notarsko overjeno izjavo o vrsti in obsegu vlaganja v javno
telekomunikacijsko omrežje. Telekom Slovenije, d.d. je dolžan
državnemu pravobranilcu na podlagi pisne zahteve brezplačno
in v roku največ 30 dni od prejema zahteve predložiti:
– podatek o datumu vključitve vlagatelja zahtevka kot
naročnika v javno telekomunikacijsko omrežje, ter
– izjavo, ali se navedbe vlagatelja zahtevka o vrsti in obsegu njegovega vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje
ujemajo s podatki iz dokumentacije Telekoma Slovenije, d.d.
oziroma njegovih pravnih prednikov.
(3) Če se iz podatkov in izjav iz prejšnjega odstavka ne da
ugotoviti dejanskega stanja, je Telekom Slovenije, d.d. dolžan
državnemu pravobranilcu na podlagi dodatne pisne zahteve
brezplačno in v roku, ki ga določi državni pravobranilec, v pisni
ali elektronski obliki predložiti opis takrat nastalega in priključenega omrežja.
(4) V primeru nepopolnih podatkov iz drugega in tretjega
odstavka tega člena državnemu pravobranilcu poda mnenje
sodni izvedenec ali po potrebi sodni cenilec, čigar stroške krije
Slovenska odškodninska družba, d.d.. Listine in dokumenti iz
drugega in tretjega odstavka tega člena ali mnenje izvedenca
ali cenilca so podlaga za izračun višine vračila v skladu s
4. členom tega zakona.
(5) Državni pravobranilec na podlagi priloženih dokazov
in tabele iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona sestavi
predlog za sklenitev pisne poravnave, ki se vroči vlagatelju
zahtevka po določbah zakona, ki ureja pravdni postopek, za
osebno vročitev stranki, in z navedbo roka, v katerem se lahko
sklene pisna poravnava, pri čemer rok ne sme biti daljši od
treh mesecev. Predlogi za sklenitev pisne poravnave morajo
biti pripravljeni do 30. novembra 2006.
(6) Pisna poravnava, ki jo podpišeta vlagatelj zahtevka
in državni pravobranilec, je izvršilni naslov za sodno izvršbo v
breme Slovenske odškodninske družbe, d.d..
(7) Telekom Slovenije, d.d. je dolžan komisiji in upravičencu, ki izkaže pravni interes, predložiti vse podatke, s katerimi
razpolaga, in omogočiti vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša
na vračila vlaganj, ki so predmet tega zakona.
(8) Če vlagatelj zahtevka in državni pravobranilec ne
skleneta pisne poravnave v roku, določenem v petem odstavku
tega člena, lahko vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po preteku
navedenega roka začne postopek pred pristojnim sodiščem.
Pri odločanju glede vračila vlaganj se smiselno uporabljajo
določbe glede določitve odškodnine, določene v zakonu, ki
ureja nepravdni postopek.

II. POSTOPEK VRAČANJA VLAGANJ

(reševanje zahtevkov pred sodiščem)

6. člen
(lokalne skupnosti kot upravičenci)

8.a člen
7. člen
(vlaganje zahtevka)
(1) Zahtevek lahko vloži upravičenec iz 2. člena tega
zakona v roku desetih mesecev od objave poziva, ki ga komisija iz 5. člena tega zakona objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, sicer se zahtevek ne upošteva.

(1) Če državni pravobranilec zavrne zahtevek za vračilo
vlaganj, lahko vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po zavrnitvi
zahtevka vloži predlog za rešitev zahtevka na pristojno okrajno
sodišče, ki odloča o zahtevku po splošnih določbah zakona, ki
ureja nepravdni postopek.
(2) Če državni pravobranilec ne pripravi predloga za sklenitev pisne poravnave v predpisanem roku ali ne odgovori
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vlagatelju zahtevka, ali je upravičenec po tem zakonu, lahko
vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po izteku predpisanega
roka za pripravo predloga za sklenitev pisne poravnave vloži
predlog za rešitev zahtevka na pristojno okrajno sodišče, ki
odloča o zahtevku po splošnih določbah zakona, ki ureja nepravdni postopek.
9. člen
(pravno nasledstvo)
(1) Če vlagatelj zahtevka ni pogodbena stranka iz 2. člena
tega zakona, mora državnemu pravobranilcu predložiti dokaz
o pravnem nasledstvu.
(2) V kolikor ga mora vlagatelj zahtevka še pridobiti,
državni pravobranilec odloži sklenitev pisne poravnave do pridobitve dokaza o pravnem nasledstvu.
10. člen
(pristojni organ za zbiranje zakonitih izvršilnih naslovov)
(1) Državni pravobranilec mora pisno poravnavo v 30 dneh
po njeni sklenitvi, pravnomočno odločbo sodišča, izdano v nepravdnem postopku, pa v 30 dneh po njeni pravnomočnosti,
dostaviti Slovenski odškodninski družbi, d.d., skupaj z vsemi
podatki o upravičencu, ki so potrebni za izvedbo vračila.
(2) Slovenska odškodninska družba, d.d. o upravičencih
mesečno pripravlja seznam, ki vsebuje vse podatke, ki so potrebni za izvedbo vračila.
(3) Slovenska odškodninska družba, d.d. mesečno obvešča ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije, o številu
in skupnem znesku sklenjenih poravnav.
11. člen
(vir financiranja vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje)
(1) Z namenom izvajanja tega zakona Republika Slovenija s posebno pogodbo neodplačno prenese na Slovensko
odškodninsko družbo, d.d. do 653.548 delnic družbe Telekom
Slovenije, d.d..
(2) Prenesene delnice so vir financiranja vračanja vlaganj
in z njim povezanih stroškov po tem zakonu.
(3) Slovenska odškodninska družba, d.d. poravnava obveznosti na podlagi zakonitih izvršilnih naslovov iz prvega
odstavka prejšnjega člena tega zakona.
(4) Če vir financiranja iz prvega odstavka tega člena ne
zadošča za vračanje vlaganj in kritje z njim povezanih stroškov
po tem zakonu, se ta dodatno zagotovi s finančnim in stvarnim
premoženjem države, ki ga Republika Slovenija s posebno
pogodbo prenese na Slovensko odškodninsko družbo, d.d..
12. člen
(vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje)
Slovenska odškodninska družba, d.d. mora obveznosti
na podlagi zakonitih izvršilnih naslovov iz prvega odstavka
10. člena tega zakona upravičencem poravnati v 60 dneh od
prejema zakonitih izvršilnih naslovov.
13. člen
(neporabljena sredstva)
Morebitna neporabljena sredstva Slovenske odškodninske družbe, d.d. iz 11. člena tega zakona se prenesejo v proračun Republike Slovenije.
III. NADZOR
14. člen
(pristojnosti za nadzor)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije.

Uradni list Republike Slovenije
IV. KAZENSKA DOLOČBA
15. člen
(prekrški)
Z denarno kaznijo 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba lokalne skupnosti, če:
1. v roku ne objavi na krajevno običajen način seznama
fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci (prvi odstavek 6. člena),
2. v roku ne izda predpisa in ne vrača v skladu z določili
predpisa (drugi in tretji odstavek 6. člena),
3. v roku ne začne vračati v deležih sorazmernih vlaganjem oseb, navedenih na seznamu (tretji odstavek 6. člena).
Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje – ZVVJTO (Uradni list RS, št. 58/02) vsebuje naslednjo končno določbo:
V. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje –
ZVVJTO-A (Uradni list RS, št. 55/03) vsebuje naslednjo
končno določbo:
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah Zakona o vračanju vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO-B (Uradni
list RS, št. 86/04) vsebuje naslednjo prehodno in končno
določbo:
2. člen
Zahtevki, vloženi po roku, ki ga je določal prvi odstavek
7. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno
besedilo), in pred uveljavitvijo tega zakona, se štejejo kot
pravočasno vloženi.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje –
ZVVJTO-C (Uradni list RS, št. 60/06) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Komisija v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona pripravi predlog dopolnitve tabele, tako da ta vsebuje vse podatke
iz 3. člena tega zakona.
9. člen
Ne glede na pretečeni rok iz prvega odstavka 7. člena
Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
(Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) lahko

Uradni list Republike Slovenije
upravičenec vloži zahtevek v 90 dneh od objave novega poziva, ki ga komisija objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v
dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
10. člen
Postopki vračanja vlaganj, ki do uveljavitve tega zakona še
niso bili zaključeni, se dokončajo po določbah tega zakona.
Za zahtevke, vložene pred uveljavitvijo tega zakona, morajo biti predlogi za sklenitev pisne poravnave pripravljeni do
30. septembra 2006.
11. člen
Državno pravobranilstvo preračuna višine vračil v že sklenjenih pisnih poravnavah ob upoštevanju določb tega zakona.
V primerih, ko je preračunana vrednost vračila ugodnejša
za vlagatelja zahtevka, državni pravobranilec pripravi predlog
aneksa k pisni poravnavi, ki se vroči vlagatelju zahtevka v
skladu s petim odstavkom 8. člena Zakona o vračanju vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 26/05
– uradno prečiščeno besedilo).
Predlogi aneksov morajo biti pripravljeni do 30. novembra
2006.
12. člen
Državno pravobranilstvo ponovno pregleda zavrnjene
zahtevke in jih obravnava v skladu z določbami tega zakona.
13. člen
V obdobju do ustanovitve sklada iz 11. člena Zakona o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni
list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) stroške sodnega izvedenca oziroma sodnega cenilca začasno pokriva
ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije.
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje –
ZVVJTO-D (Uradni list RS, št. 33/07) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. v likvidaciji
prenese na Slovensko odškodninsko družbo, d.d. arhiv komisije iz 5. člena zakona v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona.
Ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije, prenese na Slovensko odškodninsko družbo, d.d. v 15 dneh po
uveljavitvi tega zakona sezname zakonitih izvršilnih naslovov,
s katerimi razpolaga ob uveljavitvi tega zakona.
Obveznosti na podlagi zakonitih izvršilnih naslovov, ki se
glasijo v breme sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, poravna Slovenska odškodninska družba,
d.d. v skladu s tem zakonom.
Slovenska odškodninska družba, d.d. mora obveznosti
na podlagi zakonitih izvršilnih naslovov iz drugega in tretjega
odstavka tega člena poravnati v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
Dokler niso ustvarjeni finančni pritoki iz naslova prodaje
delnic iz 11. člena zakona Slovenska odškodninska družba,
d.d. zagotavlja likvidnost za izplačilo vlaganj iz drugih lastnih
sredstev.
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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2891.

Uredba o zemeljski oskrbi na letališčih

Na podlagi sedmega odstavka 159. člena, drugega odstavka 160. člena ter 2. in 3. točke prvega odstavka 165. člena
Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o zemeljski oskrbi na letališčih
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 96/67/ES z dne
15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe
na letališčih Skupnosti (UL L št. 272 z dne 25. 10. 1996, str. 36),
kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. septembra 2003 o
prilagoditvi določb Sklepa Sveta 1999/468/ES glede odborov,
ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih, za katere se uporablja postopek iz
člena 251 Pogodbe ES (UL L št. 284 z dne 31. 10. 2003, str. 1)
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 96/67/ES), določa in
ureja nekatera vprašanja dostopa do trga storitev zemeljske
oskrbe na letališču, pogoje in merila glede omejitev zemeljske oskrbe ter pravila in merila za zagotavljanje primernih,
nepristranskih, preglednih in nediskriminacijskih pogojev za
prost dostop do letaliških objektov in naprav ter za razdelitev
prostora, namenjenega za zemeljsko oskrbo.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot v
zakonu, ki ureja letalstvo.
3. člen
(področje uporabe in poročanje)
(1) Ta uredba se uporablja za vsako letališče, ki je na ozemlju Republike Slovenije odprto za komercialni zračni promet.
(2) Ministrstvo, pristojno za promet, vsako leto pred 1. julijem Komisiji pošlje podatke, ki so potrebni, da se sestavi seznam
letališč, na katere se nanaša ta uredba, in druge podatke, potrebne za spremljanje izvajanja Direktive Sveta 96/67/ES.
4. člen
(predložitev dokumentov)
Obratovalec javnega letališča in uporabnik letališča, ki
izvaja storitve zemeljske oskrbe oziroma samooskrbe, ter izvajalec storitev zemeljske oskrbe za tretje morajo predložiti
revidirano bilanco stanja in izkaza poslovnega izida skupaj z
revizorjevim poročilom ministrstvu, pristojnemu za promet, vsaj
šest mesecev po koncu poslovnega leta.
5. člen
(zemeljska oskrba za tretje osebe)
(1) Upravljalec letališča mora izvajalcem storitev zemeljske oskrbe omogočiti opravljanje storitev zemeljske oskrbe za
tretje osebe.
(2) Na predlog ministra, pristojnega za promet, vlada za
posamezno letališče omeji število izvajalcev, ki so pooblaščeni
za opravljanje naslednjih storitev zemeljske oskrbe za tretje
osebe:
– sprejem in odpremo prtljage,
– sprejem in odpremo zrakoplovov na ploščadi,
– oskrbo z gorivom in mazivom,
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– sprejem in odpremo tovora in pošte v delu, ki se nanaša
na fizično ravnanje s tovorom in pošto med letališkim terminalom in zrakoplovom ob prihodu, odhodu ali prenosu,
če prostor ne omogoča pravilne uporabe, hranjenja ali vzdrževanja opreme, ki je potrebna za opravljanje teh storitev.
Ministrstvo za promet predhodno pridobi mnenje upravljalca
letališča.
(3) Če se v skladu s prejšnjim odstavkom omeji število
izvajalcev, vsaj eden od pooblaščenih izvajalcev ne sme biti
neposredno ali posredno pod nadzorom:
– upravljalca letališča,
– vsakega uporabnika letališča, ki je prepeljal več kot 25
odstotkov potnikov ali tovora, ugotovljenega na letališču v letu
pred letom, v katerem so bili izbrani ti izvajalci,
– organa, ki neposredno ali posredno nadzira ali ga nadzira upravljalec tega letališča ali uporabnik letališča.
(4) Če se v skladu z drugim odstavkom tega člena omeji
število pooblaščenih izvajalcev, mora upravljalec letališča uporabniku letališča zagotoviti, ne glede na to, kateri del letališča
mu je bil dodeljen, možnost za dejansko izbiro med vsaj dvema
izvajalcema storitev zemeljske oskrbe za vsako vrsto storitev,
za katero velja omejitev, pod pogoji, določenimi v drugem in
tretjem dostavku tega člena.
6. člen
(samooskrba)
(1) Na predlog ministra, pristojnega za promet, lahko vlada omeji pravico do samooskrbe na najmanj dva uporabnika
letališča za naslednje storitve zemeljske oskrbe:
– sprejem in odpremo prtljage,
– sprejem in odpremo zrakoplovov na ploščadi,
– oskrbo z gorivom in mazivom,
– sprejem in odpremo tovora in pošte v delu, ki se nanaša
na fizično ravnanje s tovorom in pošto med letališkim terminalom in zrakoplovom ob prihodu, odhodu ali tranzitu.
Ministrstvo za promet predhodno pridobi mnenje upravljalca
letališča.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka minister, pristojen za
promet, izbere uporabnike letališča, ki jim je dovoljena samooskrba, na podlagi naslednjih meril:
– delež v številu prepeljanih potnikov in tovora ter letalskih
operacij v skupnem obsegu prometa na letališču,
– obseg vzdrževalnih dejavnosti za zrakoplove, s katerimi
opravlja promet,
– število zaposlenih na letališču.
7. člen
(izjeme)
(1) Kadar posebne omejitve razpoložljivega prostora ali
zmogljivosti na letališču, zlasti če do njih pride zaradi zasičenosti letališča ali stopnje izkoriščenosti območja, onemogočijo
odprtje trga storitev zemeljske oskrbe za tretje osebe ali izvedbo samooskrbe, lahko minister, pristojen za promet, predlaga
vladi sprejetje naslednjih izjem:
a) omejitev števila izvajalcev za eno ali več storitev zemeljske oskrbe na celotnem letališču ali delu letališča. V tem
primeru se uporabljata drugi in tretji odstavek 5. člena te
uredbe,
b) omejitev pravice do opravljanja ene ali več storitev
zemeljske oskrbe, navedenih v drugem odstavku 5. člena te
uredbe, le na enega izvajalca,
c) omejitev pravice do samooskrbe omejenemu številu
uporabnikov letališča za storitev zemeljske oskrbe, če so ti
uporabniki izbrani na podlagi meril iz drugega odstavka prejšnjega člena,
d) prepoved samooskrbe ali omejitev na enega uporabnika letališča za storitev zemeljske oskrbe iz prvega odstavka
prejšnjega člena te uredbe.
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(2) Za vse izjeme iz prejšnjega odstavka je treba:
a) določiti storitev ali storitve zemeljske oskrbe, za katere
je bila odobrena izjema, in posebne omejitve razpoložljivega
prostora ali zmogljivosti, ki to izjemo utemeljujejo,
b) priložiti načrt ustreznih ukrepov za premostitev omejitev.
(3) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka izjeme ne smejo:
– neupravičeno omejevati prostega dostopa do trga storitev zemeljske oskrbe,
– povzročati izkrivljanja konkurence med izvajalci storitev
zemeljske oskrbe in/ali samooskrbnimi uporabniki letališč,
– biti obsežnejše, kot je potrebno.
(4) Izjeme iz prvega odstavka tega člena se odobrijo za
tri leta, razen izjem, odobrenih na podlagi točke b) prvega
odstavka tega člena. Nova odločitev o vsakem zahtevku za
izjemo se sprejme najpozneje v treh mesecih pred koncem
prej navedenega obdobja v skladu s postopkom, določenim
v tem členu. Izjeme iz točke b) prvega odstavka te uredbe se
odobrijo za dve leti.
(5) Ministrstvo, pristojno za promet, o vsaki odobreni izjemi iz prvega odstavka tega člena in o razlogih, ki jo upravičujejo, obvesti Komisijo vsaj tri mesece pred začetkom njene
veljavnosti.
8. člen
(pravila in merila za prost dostop)
(1) Obratovalec letališča in obratovalec njegovega dela
oziroma upravljalec centralizirane infrastrukture, ki je potrebna
za opravljanje storitev zemeljske oskrbe (v nadaljnjem besedilu: skupna infrastruktura), morajo zagotoviti prost dostop
do skupne infrastrukture in razdeliti prostor, namenjen za zemeljsko oskrbo (v nadaljnjem besedilu: skupna območja), ob
upoštevanju naslednjih pravil in meril:
1. skupne infrastrukture in skupna območja, na katerih
se izvajajo storitve zemeljske oskrbe, morajo biti primerne velikosti in vzdrževana ter morajo imeti predpisana obratovalna
dovoljenja,
2. pogoji za uporabljanje skupnih infrastruktur in skupnih
območij izvajalcem storitev zemeljske oskrbe ne smejo nalagati
obveznosti, ki niso združljive z odobreno dejavnostjo storitev
zemeljske oskrbe,
3. pri dodeljevanju prostora ali določanja vrstnih redov
uporabe skupnih infrastruktur in skupnih območij mora biti
ob zagotavljanju varnosti in nemotenosti zračnega prometa
zagotovljena enaka obravnava vseh uporabnikov skupnih infrastruktur za namene storitev zemeljske oskrbe,
4. vrstni red uporabe skupnih infrastruktur in skupnih območij se določi na podlagi vrstnega reda (časa) prispelih prijav
oziroma zahtevkov,
5. pogoji in navodila za uporabljanje skupnih infrastruktur in skupnih območij ne smejo vsebovati različnih pogojev
za samooskrbne uporabnike letališča, registrirane izvajalce
in obratovalce letališč, če se skupne infrastrukture in skupna
območja, ki jih upravljajo, uporabljajo za storitve zemeljske
oskrbe,
6. pogoji in navodila za uporabljanje skupnih infrastruktur
in skupnih območij za opravljanje storitev zemeljske oskrbe,
vključno z nadomestili za njihovo uporabo, morajo biti na razpolago zainteresiranim stranem,
7. računovodstvo za storitve zemeljske oskrbe je treba voditi ločeno od računovodstva za druge dejavnosti, ki jih opravlja
izvajalec storitev zemeljske oskrbe. Preverjati je treba izvajanja
ločenega računovodstva neodvisnega revizorja in sporočanje
predpisanih podatkov pristojnemu ministrstvu,
8. morebitni količinski in podobni popusti pri morebitnem
zaračunavanju nadomestil za uporabo skupnih infrastruktur in
skupnih območij se smejo priznavati le v skladu z objavljenimi
tarifami in cenami,
9. obratovalci skupnih infrastruktur in skupnih območij ne
smejo delati razlike med izvajalci storitev zemeljske oskrbe na
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podlagi državljanstva oziroma med domačimi in tujimi ponudniki storitev zemeljske oskrbe oziroma med samooskrbnimi
uporabniki letališča.
(2) Če se obratovalec skupnih infrastruktur in skupnih
območij odloči, da za dostop do njih zaračunava nadomestila,
mora ta nadomestila določiti na podlagi načel iz prejšnjega
odstavka tega člena.

Št.

10. člen
Ministrstvo, pristojno za promet, organizira posvetovalni
sestanek v zvezi z uporabo 159. do 161. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo)
in te uredbe pred začetkom letnega in zimskega prometnega
obdobja med upravljalcem letališča, odborom uporabnikov letališča in podjetji, ki opravljajo storitve zemeljske oskrbe. To
posvetovanje se med drugim nanaša na cene tistih storitev
zemeljske oskrbe, za katere sta bila v skladu s točko b) prvega
odstavka 7. člena te uredbe odobrena izjema in organiziranje
opravljanja teh storitev. Če pri opravljanju storitev zemeljske
oskrbe ni sprememb s spremembo prometnega obdobja, je
posvetovanje lahko le enkrat letno.

7385

11. člen
Ministrstvo, pristojno za promet, lahko na predlog upravljalca letališča izvajalcu storitev zemeljske oskrbe ali uporabniku letališča odvzame obratovalno dovoljenje za opravljanje
storitev zemeljske oskrbe ali samooskrbo, če ne izpolnjuje
predpisanih pogojev.
12. člen

(izbira izvajalcev)

(posvetovanja)

Stran

(pravila ravnanja)

9. člen
(1) Upravljalec letališča oziroma ministrstvo, pristojno za
promet, morata izvesti postopek zbire izvajalcev, pooblaščenih
za opravljanje storitev zemeljske oskrbe na letališču, na katerem je njihovo število omejeno v skladu z drugim odstavkom
5. člena in 7. členom te uredbe, v skladu z naslednjimi pravili:
1. če se zahteva vzpostavitev standardnih pogojev ali
tehničnih specifikacij, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci storitev
zemeljske oskrbe, se ti pogoji ali specifikacije določijo po posvetovanju z odborom uporabnikov letališč. Merila za izbiro, ki
so določena v standardnih pogojih ali tehničnih specifikacijah,
morajo biti primerna, objektivna, pregledna in nediskriminacijska;
2. razpis za zbiranje ponudb, na katerega se lahko prijavijo vsi zainteresirani izvajalci storitev zemeljske oskrbe, mora
biti objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti;
3. izvajalce storitev zemeljske oskrbe izbere:
a) upravljalec letališča po posvetovanju z odborom uporabnikov letališča, če upravljalec:
– ne opravlja podobnih storitev zemeljske oskrbe,
– neposredno ali posredno ne nadzoruje nobenega podjetja, ki izvaja take storitve, ter
– ni kakor koli povezan s takim podjetjem;
b) v vseh drugih primerih ministrstvo, pristojno za promet,
po posvetovanju z odborom uporabnikov letališča in upravljalcem letališča;
4. izvajalci storitev zemeljske oskrbe so izbrani za sedem
let;
5. če izvajalec storitev zemeljske oskrbe preneha opravljati svoje dejavnosti pred koncem obdobja, za katero je bil
izbran, se zamenja na podlagi postopka, določenega s tem
členom.
(2) Če je število izvajalcev storitev zemeljske oskrbe omejeno v skladu z drugim odstavkom 5. člena in 7. členom te uredbe, lahko upravljalec letališča sam opravlja storitve zemeljske
oskrbe in zanj ne velja postopek izbire iz prejšnjega odstavka.
Upravljalec letališča lahko za opravljanje storitev zemeljske
oskrbe na letališču pooblasti podjetje, ne da bi za izbiro tega
podjetja veljal postopek, določen v tem členu, če:
– je to podjetje pod neposrednim ali posrednim nadzorom
tega upravljalca letališča ali
– je ta upravljalec letališča pod neposrednim ali posrednim nadzorom tega podjetja.
(3) Upravljalec letališča o odločitvah, sprejetih po tem
členu, obvesti odbor uporabnikov letališča.
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(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 37200-6/2007/8
Ljubljana, dne 7. junija 2007
EVA 2004-2411-0016
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2892.

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob
reki Meži v Občini Ravne na Koroškem

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in
41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča
na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži
v Občini Ravne na Koroškem
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča
na nekaterih zemljiških parcelah na levem bregu reke Meže
v Občini Ravne na Koroškem zaradi urejanja voda in omogočanja splošne rabe vodnega dobra.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu reke
Meže poteka po zemljišču, parc. št. 514/3 in 514/4, k.o. Ravne.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu
reke Meže poteka po zemljiščih iz prejšnjega odstavka in
je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz
Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz
prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo
evidentiranje nepremičnin.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-65/2007/5
Ljubljana, dne 7. junija 2007
EVA 2007-2511-0121
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Stran

7386 /

Št.
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Priloga 1
Koordinate točk, ki določajo zunanjo mejo priobalnega
zemljišča na zemljišču parc. št. 514/3 in 514/4, k.o. Ravne na
levem bregu reke Meže:
Točka

Y

X

1

496821,88

155797,43

2

496815,59

155791,86

3

496867,59

155762,27

4

496897,08

155743,70

5

496903,47

155741,37

6

496903,56

155749,83

2893.

Uredba o koncesiji za graditev sedežnice
Kladje na Golteh

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za graditev sedežnice
Kladje na Golteh
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se
podeli koncesija za graditev sedežnice Kladje na Golteh (v
nadaljnjem besedilu: koncesija), predvidoma na zemljiških parcelah št. 553, 598/2 in 598/5, vse k.o. TER.
(2) Žičniška naprava iz prejšnjega odstavka je žičniška
naprava, ki se navezuje na sistem žičniških naprav in smučarskih prog smučišča Golte.
2. člen
(1) Vloga za pridobitev koncesije obsega:
– navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
– firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma sedež
vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo predvidene lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene
zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
– podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremljenosti območja, na katerem se načrtuje postavitev naprave, in
gostoti poselitve območja, ki omogoča zadostno izrabo zmogljivosti naprave,
– podatke o dostopnosti do načrtovane žičniške naprave
in podatke o ustreznem številu parkirnih mest,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih
rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno
z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za
zasneževanje in podobno),
– podatke glede zagotavljanja varnosti pred plazovi,
– izračun usklajenosti kapacitete žičniške naprave s prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog,

– investicijski načrt za gradnjo,
– druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost načrtovane graditve žičniške naprave.
(2) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije
iz prejšnjega odstavka v roku 90 dni od uveljavitve te uredbe.
3. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti
žičnic in vlečnic,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da je finančno in poslovno sposoben,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
4. člen
Koncesionar lahko na podlagi podeljene koncesije pridobi
gradbeno dovoljenje za žičniško napravo in lahko po pridobitvi
dovoljenja za obratovanje z njo obratuje.
5. člen
(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o
žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03;
v nadaljnjem besedilu: zakon) se koncesija podeli brez javnega
razpisa.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi
vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena zakona (neposredna podelitev) z upravno odločbo.
6. člen
(1) Koncesija se podeli za dobo 40 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša,
vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena
koncesijska pogodba.
(4) Kocesionar mora predlog za podaljšanje iz prejšnjega
odstavka vložiti najmanj šest mesecev pred iztekom roka, za
katerega je bila pridobljena koncesija.
(5) Koncesija se podaljša s sklenitvijo nove koncesijske
pogodbe.
7. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se
podeljuje s to uredbo.
8. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta minister, pristojen za žičnice.
9. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo
samo s soglasjem ministra, pristojnega za žičnice.
10. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s stečajem koncesionarja.
(2) Koncesija se odvzame, če v dveh letih po pridobitvi
gradbenega dovoljenja žičniška naprava ne začne obratovati.
11. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem koncesijske pogodbe,
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– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške
naprave.
12. člen
Koncesijska pogodba se razdre, če koncesionar, kljub
izdani odločbi inšpektorja za žičniške naprave, ne odpravi
pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost obratovanja. Pravice in
obveznosti v primeru razdrtja pogodbe se določijo v koncesijski
pogodbi.

Št.
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Stran
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– 73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije.«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 177.469.515,70
eura.«.

13. člen
V primeru, da koncesijsko razmerje preneha in žičniška
naprava preneha trajno obratovati, mora koncesionar žičniško
napravo razgraditi in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje.
Način in pogoji razgraditve žičniške naprave se določijo v
koncesijski pogodbi.

3. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »80 milijonov
tolarjev« nadomesti z besedilom »333.834,08 eura.«.

14. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja ministrstvo,
pristojno za žičnice.

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

15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen
V 10. členu se črtajo osma, deveta in deseta alinea.

Št. 01406-12/2007/6
Ljubljana, dne 7. junija 2007
EVA 2007-2111-0074
Vlada Republike Slovenije

Št. 37600-1/2007/5
Ljubljana, dne 7. junija 2007
EVA 2007-2411-0037

Janez Janša l.r.
Predsednik

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2894.

Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o preoblikovanju javnega podjetja
Elektro-Slovenija, p.o., v javno podjetje
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o preoblikovanju javnega podjetja
Elektro-Slovenija, p.o., v javno podjetje
Elektro-Slovenija, d.o.o.
1. člen
V Uredbi o preoblikovanju Javnega podjetja ElektroSlovenija, p.o. v javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o., (Uradni list RS, št. 28/96, 108/00, 44/01, 21/03 in 63/05), se prvi
odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti javnega podjetja so:
– 40.120 Prenos električne energije
– 45.210 Splošna gradbena dela
– 45.310 Električne inštalacije
– 45.340 Druge inštalacije pri gradnji
– 64.210 Telekomunikacije
– 65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.
– 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– 74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
– 74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
– 22.130 Izdajanje revij in periodike
– 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja

2895.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi Javne agencije za železniški
promet Republike Slovenije

Na podlagi 21. člena Zakona o železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo) in
6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in
51/04 – EZ-A) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za
železniški promet Republike Slovenije
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/03 in 59/03) se
v 1. členu besedilo »upravljavca javne železniške infrastrukture« nadomesti z besedilom »varnostnega organa, organa za
dodeljevanje vlakovnih poti, določanje uporabnine in sprejetje
voznega reda omrežja«.
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Agencija opravlja kot dejavnost v javnem interesu naslednje naloge:
1. dodeljuje vlakovne poti;
2. določa uporabnino;
3. dodeljuje, preklicuje ali začasno odvzema licence;
4. nadzoruje veljavnost licenc, odobrenih vlakovnih poti in
izpolnjevanje pogojev v zvezi s tem;
5. pripravlja in sprejema vozni red omrežja, pri čemer sodeluje z dodeljevalnimi organi in upravljavci železniških omrežij
drugih držav s ciljem usklajenega dodeljevanja vlakovnih poti;
6. opravlja naloge varnostnega organa, kot jih določa
zakon;
7. pripravlja delovna gradiva za podzakonske predpise na
podlagi zakona, ki ureja varnost v železniškem prometu;
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8. izvaja ukrepe v zvezi z uporabo TSI (tehnične specifikacije interoperabilnosti);
9. izvaja druge naloge, določene s predpisi.
Naloge iz prejšnjega odstavka opravlja agencija na način,
da ob zagotavljanju javnega interesa zagotavlja učinkovitost
mednarodnih vlakovnih poti in konkurenčnost mednarodnega
tovornega prometa.
Za izvrševanje javnih pooblastil agencija skladno z zakonom sprejema splošne akte. Agencija izdaja posamične
upravne akte, s katerimi odloča o upravnih stvareh s svojega
delovnega področja.
Za namene poročanja Evropski železniški agenciji agencija objavi letno poročilo o svoji dejavnosti v prejšnjem letu in
ga pošlje Evropski železniški agenciji najpozneje do 30. septembra. Poročilo mora vsebovati informacije o:
– razvoju varnosti na železnici, vključno z združevanjem
skupnih varnostnih kazalcev iz Priloge I Direktive 49/2004/ES
na ravni držav članic Evropske skupnosti;
– pomembnih spremembah zakonodaje in ureditve v zvezi z varnostjo na železnici;
– spremembah pri podeljevanju varnostnega spričevala
in varnostnega pooblastila;
– rezultatih in izkušnjah v zvezi z nadzorom nad upravljavci železniške infrastrukture in prevozniki v železniškem
prometu.«.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se črtajo prva, druga in tretja
alinea.
4. člen
Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Za članico oziroma člana (v nadaljnjem besedilu: člana)
sveta je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– je strokovnjak s področja dela javne agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Člani sveta ne morejo biti:
– osebe, zaposlene pri upravljavcu ali prevozniku,
– osebe, za katere zaradi njihovih povezav z upravljavcem ali prevozniki obstaja možnost konflikta med zasebnimi
in javnimi interesi,
– osebe, ki so zaposlene v agenciji,
– funkcionarji v izvršilni veji oblasti,
– druge osebe, za katere obstaja možnost konflikta med
zasebnimi in javnimi interesi, ki jih zasleduje javna agencija.«.
5. člen
V peti alinei prvega odstavka 10. člena se besedilo »s
soglasjem ministra, pristojnega za promet,« nadomesti z besedilom »s soglasjem vlade«.
6. člen
V 12. členu se črta drugi odstavek.
7. člen
Črta se 14. člen.
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11. člen
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
pripravi novo sistemizacijo delovnih mest v 30 dneh od uveljavitve tega sklepa in jo takoj pošlje v soglasje Vladi Republike
Slovenije.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01402-3/2007/6
Ljubljana, dne 7. junija 2007
EVA 2007-2411-0039
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2896.

Na podlagi tretjega odstavka 12. 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 začetnih formulah za dojenčke
in nadaljevalnih formulah za dojenčke
in majhne otroke
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 2006/141/ES
z dne 22. decembra 2006 o začetnih formulah za dojenčke
in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke in o
spremembi Direktive 1999/21/ES (UL L št. 401 z dne 30. 12.
2006, str. 1) in Direktivo Komisije 2006/82/ES z dne 23. oktobra
2006 o prilagoditvi Direktive 91/321/EGS o začetnih in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke ter Direktive
1999/21/ES o živilih za posebne zdravstvene namene zaradi
pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 362 z dne 23. 10.
2006, str. 94), določa pogoje, ki jih morajo glede sestave,
označevanja in predstavljanja izpolnjevati začetne formule in
nadaljevalne formule, namenjene za prehrano zdravih dojenčkov (v nadaljnjem besedilu: začetne formule in nadaljevalne
formule).
Če s tem pravilnikom ni drugače določeno, morajo začetne formule in nadaljevalne formule izpolnjevati tudi pogoje
v skladu s predpisom, ki ureja živila za posebne prehranske
namene.

8. člen
Črta se 16. člen.
9. člen
V 17. členu se črta tretja alinea prvega odstavka.
10. člen
V 18. členu se črta prva alinea drugega odstavka.

Pravilnik o začetnih formulah za dojenčke in
nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne
otroke

men:

2. člen
Posamezni pojmi v tem pravilniku imajo naslednji po-

1. »dojenčki« so otroci stari do 12 mesecev,
2. »majhni otroci« so otroci stari od 1 do 3 let,
3. »začetne formule za dojenčke'' (v nadaljnjem besedilu:
začetne formule) so živila za posebne prehranske namene za
dojenčke v prvih mesecih starosti, ki same po sebi popolnoma
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zadovoljujejo prehranske potrebe takih dojenčkov do uvedbe
ustrezne dopolnilne hrane,
4. »nadaljevalne formule za dojenčke in majhne otroke'' (v
nadaljnjem besedilu: nadaljevalne formule) so živila za posebne prehranske namene za dojenčke, takrat, ko se začne uvajati
ustrezna dopolnilna hrana in predstavljajo pretežni tekoči del
vse bolj raznolike prehrane takih dojenčkov,
5. »ostanek pesticida« je ostanek fitofarmacevtskega
sredstva, kakor je opredeljeno v Zakonu o fitofarmacevtskih
sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) v začetnih in nadaljevalnih formulah, vključno z njegovimi
presnovki, razkrojnimi ali reakcijskimi produkti.
Izrazi »trditev«, »prehranska trditev«, »zdravstvena trditev« in »trditev o zmanjšanju tveganja za bolezni« v tem
pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi iz (1), (4), (5) in (6)
točke drugega odstavka 2. člena Uredbe (ES) št. 1924/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o
prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (UL L št. 404 z
dne 30. 12. 2006, str. 9).
3. člen
Začetne in nadaljevalne formule se smejo dati v promet,
če so v skladu s tem pravilnikom.
Noben izdelek razen začetne formule se ne sme dati v
promet ali kako drugače predstavljati kot primeren, da sam po
sebi zadovoljuje prehranske potrebe zdravih dojenčkov v prvih
mesecih življenja do uvedbe ustrezne dopolnilne hrane.
4. člen
Začetne in nadaljevalne formule ne smejo vsebovati nobene snovi v takšni količini, ki bi ogrožala zdravje dojenčkov in
majhnih otrok.
II. SESTAVA
5. člen
Začetne formule se izdelujejo iz beljakovinskih virov, ki
so opredeljeni v 2. točki Priloge I tega pravilnika in iz drugih živilskih sestavin, odvisno od primera, za katere je bilo
s splošno sprejetimi znanstvenimi spoznanji ugotovljeno, da
so primerni za posebne prehranske namene za dojenčke od
rojstva naprej.
Primernost drugih živilskih sestavin se dokaže s sistematičnim pregledom razpoložljivih podatkov glede pričakovanih
koristi ob upoštevanju varnosti ter po potrebi z ustreznimi
študijami, izvedenimi v skladu s splošno sprejetimi navodili
znanstvenikov o modelu in izvedbi takih študij.
6. člen
Nadaljevalne formule se izdelujejo iz beljakovinskih virov,
ki so opredeljeni v 2. točki Priloge II, ki je sestavni del tega
pravilnika, in iz drugih živilskih sestavin, odvisno od primera,
za katere je bilo s splošno sprejetimi znanstvenimi spoznanji
ugotovljeno, da so primerni za posebne prehranske namene za
dojenčkih, starejše od šestih mesecev.
Primernost drugih živilskih sestavin se dokaže s sistematičnim pregledom razpoložljivih podatkov glede pričakovanih
koristi ob upoštevanju varnosti ter po potrebi z ustreznimi
študijami, izvedenimi v skladu s splošno sprejetimi navodili
znanstvenikov o modelu in izvedbi takih študij.
7. člen
Začetne formule morajo biti v skladu z merili glede sestave, določenimi v Prilogi I, pri čemer je treba upoštevati Prilogo
V tega pravilnika.
V primeru začetnih formul, izdelanih iz beljakovin kravjega
mleka, opredeljenih v točki 2.1 Priloge I, z vsebnostjo beljakovin med najnižjo vrednostjo in 0,5 g/100 kJ (2 g/100kcal), se
primernost začetne formule za posebne prehranske namene
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dojenčkov dokaže z ustreznimi študijami, izvedenimi v skladu
s splošno sprejetimi navodili znanstvenikov o modelu in izvedbi
takih študij.
V primeru začetnih formul, izdelanih iz hidrolizatov beljakovin iz točke 2.2 Priloge I, z vsebnostjo beljakovin med
najnižjo vrednostjo in 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), se
primernost začetne formule za posebne prehranske namene
dojenčkov dokaže z ustreznimi študijami, izvedenimi v skladu s splošno sprejetimi navodili znanstvenikov o modelu in
izvedbi takih študij ter ustreznimi specifikacijami iz Priloge VI
tega pravilnika.
Nadaljevalne formule morajo biti v skladu z merili za
sestavo, določenimi v Prilogi II, pri čemer je treba upoštevati
Prilogo V.
Za pripravo začetnih in nadaljevalnih formul za uživanje
se, odvisno od primera, ne sme zahtevati drugega kot dodajanje vode.
Pri uporabi sestavin živil v začetnih in nadaljevalnih formulah se upoštevajo prepovedi in omejitve, določene v Prilogah I in II.
8. člen
Za izdelavo začetnih in nadaljevalnih formul se smejo
uporabljati le snovi, navedene v Prilogi III tega pravilnika, da bi
zadostili potrebam po:
– mineralnih snoveh,
– vitaminih,
– aminokislinah in drugih dušikovih spojinah,
– drugih sestavinah, ki imajo poseben prehranski namen.
Za hranljive snovi iz Priloge III, za katere zakonodaja
Skupnosti določa merila čistosti za uporabo v proizvodnji živil,
za druge namene, ki jih ne zajema ta pravilnik, se uporabljajo
navedena merila čistosti.
Za hranljive snovi za katere merila čistosti niso določena
z zakonodajo Skupnosti, se uporabljajo splošno sprejemljiva
merila čistosti po priporočilih mednarodnih organizacij.
9. člen
Za namene uradnega nadzora, mora nosilec živilske dejavnosti obvesti ministrstvo, pristojno za zdravje, o dajanju v
promet začetnih formul, in mu posredovati vzorec označbe
za živilo.
10. člen
Začetne in nadaljevalne formule ne smejo vsebovati ostankov posameznih pesticidov v količinah, večjih od
0,01 mg/kg izdelka, ki je namenjen uživanju kot pripravljen
obrok ali pripravljen izdelek po navodilih proizvajalca.
Za določanje vsebnosti ostankov pesticidov se uporabljajo splošno sprejete standardne analitske metode.
Pesticidi, uvrščeni na seznam v Prilogi VIII, ki je sestavni
del tega pravilnika, se ne smejo uporabljati pri kmetijskih proizvodih, namenjenih za proizvodnjo začetnih in nadaljevalnih
formul.
Za potrebe uradnega nadzora se šteje:
– da se pesticidi, navedeni v Preglednici 1 Priloge VIII, niso
uporabljali, če njihovi ostanki ne presegajo vrednosti 0,003 mg/kg.
Ta vrednost, ki se šteje za mejo določljivosti analitske metode, se
redno pregleduje glede na tehnični napredek;
– da se pesticidi, navedeni v Preglednici 2 Priloge VIII, niso
uporabljali, če njihovi ostanki ne presegajo vrednosti 0,003 mg/kg.
Ta vrednost se redno pregleduje z vidika podatkov o okoljski
onesnaženosti.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, za pesticide, uvrščene na seznam v Prilogi IX tega pravilnika, veljajo mejne
vrednosti ostankov pesticidov iz navedene priloge.
Vrednosti iz četrtega in petega odstavka tega člena, veljajo za proizvode, ki so pripravljeni za uživanje ali se jih pripravi
po navodilih proizvajalca.
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11. člen
Razen v primerih iz 12. člena tega pravilnika se začetne in
nadaljevalne formule prodajajo pod naslednjimi imeni:
— v slovenščini: „začetna formula za dojenčke“ in „nadaljevalna formula za dojenčke in majhne otroke“,
— v angleščini: „infant formula“ in „follow-on formula“,
— v bolgarščini: „храни за кърмачета“ in „преходни
храни“,
— v češčini: „počáteční kojenecká výživa“ in „pokračovací
kojenecká výživa“,
— v danščini: „Modermælkserstatning“ in „Tilskudsblanding“,
— v estonščini: „imiku piimasegu“ in „jätkupiimasegu“,
— v finščini: „Äidinmaidonkorvike“ in „Vieroitusvalmiste“,
— v francoščini: „Préparation pour nourrissons“ in „Préparation de suite“,
— v grščini: „Παρασκεύασμα για βρέφη“ in „Παρασκεύασμα
δεύτερης βρεφικής ηλικίας“,
— v italijanščini: „Alimento per lattanti“ in „Alimento di
proseguimento“,
— v latvijščini: „Mākslīgais maisījums zīdaiņiem“ in
„Mākslīgais papildu ēdināšanas maisījums zīdaiņiem“,
— v litovščini: „mišinys kūdikiams iki papildomo maitinimo
įvedimo“ in „mišinys kūdikiams, įvedus papildomą maitinimą“,
— v madžarščini: „anyatej-helyettesítő tápszer“ in „anyatej-kiegészítő tápszer“,
— v malteščini: „formula tat-trabi“ in „formula tal-prosegwiment“,
— v nemščini: „Säuglingsanfangsnahrung“ in „Folgenahrung“,
— v nizozemščini: „Volledige zuigelingenvoeding“ in
„Opvolgzuigelingenvoeding“,
— v poljščini: „preparat do początkowego żywienia niemowląt“ in „preparat do dalszego żywienia niemowląt“,
— v portugalščini: „Fórmula para lactentes“ in „Fórmula
de transição“,
— v romunščini: „preparate pentru sugari“ in „preparate
pentru copii de vârstă mică“,
— v slovaščini: „počiatočná dojčenská výživa“ in „následná dojčenská výživa“,
— v španščini: „Preparado para lactantes“ in „Preparado
de continuación“,
— v švedščini: „Modersmjölksersättning“ in „Tillskottsnäring“.
12. člen
Ime, pod katerim se prodajajo začetne in nadaljevalne
formule, ki so v celoti izdelane le iz beljakovin kravjega mleka,
je:
— v slovenščini: „začetno mleko za dojenčke“ in „nadaljevalno mleko za dojenčke in majhne otroke“,
— v angleščini: „infant milk“ in „follow-on milk“,
— v bolgarščini: „млека за кърмачета“ in „преходни
млека“,
— v češčini: „počáteční mléčná kojenecká výživa“ in „pokračovací mléčná kojenecká výživa“,
— v danščini: „Modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk“ in „Tilskudsblanding udelukkende baseret på
mælk“,
— v estonščini: „Piimal põhinev imiku piimasegu“ in „Piimal põhinev jätkupiimasegu“,
— v finščini: „Maitopohjainen äidinmaidonkorvike“ in „Maitopohjainen vieroitusvalmiste“,
— v francoščini: „Lait pour nourrissons“ in „Lait de suite“,
— v grščini: „Γάλα για βρέφη“ in „Γάλα δεύτερης βρεφικής
ηλικίας“,
— v italijanščini: „Latte per lattanti“ in „Latte di proseguimento“,
— v latvijščini: „Mākslīgais piena maisījums zīdaiņiem“
in „Mākslīgais papildu ēdināšanas piena maisījums zīdaiņiem,
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— v litovščini: „pieno mišinys kūdikiams iki papildomo
maitinimo įvedimo“ in „pieno mišinys kūdikiams įvedus papildomą maitinimą“,
— v madžarščini: „tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer“
in „tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer“,
— v malteščini: „ħalib tat-trabi“ in „ħalib tal-prosegwiment“,
— v nemščini: „Säuglingsmilchnahrung“ in „Folgemilch“,
— v nizozemščini: „Volledige zuigelingenvoeding op basis
van melk“ ali „Zuigelingenmelk“ in „Opvolgmelk“,
— v poljščini: „mleko początkowe“ in „mleko następne“,
— v portugalščini: „Leite para lactentes“ in „Leite de
transição“,
— v romunščini: „lapte pentru sugari“ in „lapte pentru copii
de vârstă mică“,
— v slovaščini: „počiatočná dojčenská mliečna výživa“ in
„následná dojčenská mliečna výživa“,
— v španščini: „Leche para lactantes“ in „Leche de continuación“,
— v švedščini: „Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk“ in „Tillskottsnäring uteslutande baserad på
mjölk“.
III. OZNAČEVANJE
13. člen
Na označbi morajo biti poleg podatkov, ki so določeni v
skladu s predpisom, ki ureja označevanje predpakiranih živil,
navedeni še naslednji podatki:
(a) pri začetnih formulah navedba, da je proizvod primeren za posebne prehranske namene za dojenčke od rojstva,
kadar jih matere ne dojijo;
(b) pri nadaljevalnih formulah navedba, da je proizvod
primeren samo za posebne prehranske namene za dojenčke,
starejše od šestih mesecev, da je lahko le del raznolike prehrane, da se ne sme uporabljati kot nadomestek za materino
mleko v prvih šestih mesecih življenja in da se odločitev o
začetku uporabe dopolnilne hrane, vključno z vsakršno izjemo
do šestega meseca starosti, sprejme samo po nasvetu neodvisnih strokovnjakov s področja medicine, farmacije oziroma
prehrane ali drugih strokovnjakov s področja nege matere in
otroka, ob upoštevanju individualnih posebnih potreb za rast
in razvoj dojenčka;
(c) pri začetnih in nadaljevalnih formulah izkoristljiva energijska vrednost, izražena v kJ in kcal, in vsebnost beljakovin,
ogljikovih hidratov in maščob, izražena v številčni obliki na
100 ml obroka pripravljenega za uživanje;
(d) pri začetnih in nadaljevalnih formulah povprečna količina vsake mineralne snovi in vsakega vitamina, navedenega v
Prilogah I oziroma II, in po potrebi holina, inozitola in karnitina,
izraženih v številčni obliki na 100 ml obroka pripravljenega za
uživanje;
(e) pri začetnih formulah in nadaljevalnih formulah navodila za pravilno pripravo, shranjevanje in odstranjevanje izdelka
in opozorilo pred tveganji za zdravje pri nepravilni pripravi in
shranjevanju.
14. člen
Na označbi so lahko navedeni tudi naslednji podatki:
(a) pri začetnih in nadaljevalnih formulah količinsko izražene povprečne količine hranljivih snovi, navedenih v Prilogi
III, na 100 ml gotovega obroka, če takšna navedba ni zajeta v
točki (d) prejšnjega člena;
(b) pri nadaljevalnih formulah poleg številčnih navedb tudi
navedbe o vitaminih in mineralnih snoveh iz Priloge VII, na
100 ml gotovega obroka, izražene kot odstotek v prilogi VII
prikazanih priporočenih vrednosti.
Označba začetnih in nadaljevalnih formul je oblikovana
tako, da daje potrebne podatke o pravilni uporabi proizvodov,
tako da ne odvrača od dojenja.

Uradni list Republike Slovenije
Uporaba izrazov „humaniziran“, „materniziran“, „prilagojen“ ali podobnih izrazov je prepovedana.
15. člen
Označba začetnih formul mora vsebovati še naslednje
podatke, pred katerimi je navedba „Pomembno obvestilo“ ali
podoben izraz:
(a) navedbo o prednostih dojenja;
(b) navedbo, ki priporoča, da se proizvod uporablja samo
po nasvetu neodvisnih strokovnjakov s področja medicine,
farmacije oziroma prehrane ali drugih strokovnjakov s področja
nege matere in otroka.
Označba začetnih formul ne sme vsebovati slik dojenčkov ali drugih slik ali besedila, ki bi lahko idealizirali uporabo
proizvoda. Lahko pa vsebuje grafične predstavitve za lažje
prepoznavanje proizvoda in za prikaz načinov priprave.
Označba začetnih formul sme vsebovati prehranske in
zdravstvene trditve samo v primerih s seznama Priloge IV, in v
skladu s pogoji iz navedene priloge.
Začetne in nadaljevalne formule morajo biti označene na
način, ki potrošniku omogoča, da jasno razlikuje med takimi
proizvodi in se tako izogne vsakršnemu tveganju glede zamenjave začetnih in nadaljevalnih formul.
Zahteve, prepovedi in omejitve iz tega člena, se uporabljajo tudi za:
(a) predstavljanje začetnih in nadaljevalnih formul, zlasti
njihove oblike, izgleda ali pakiranja, materialov uporabljenih za
pakiranje, način ureditve in razstavni prostor;
(b) oglaševanje.
IV. OGLAŠEVANJE
16. člen
Začetne formule se lahko oglašujejo le v publikacijah, ki
so specializirane za nego dojenčkov in v strokovnih publikacijah. Za oglaševanje začetnih formul veljajo pogoji, določeni
v prejšnjem členu, oglaševanje pa vključuje samo strokovne
informacije in dejstva. Te informacije ne smejo namigovati ali
ustvarjati prepričanja, da je hranjenje po steklenički enakovredno dojenju ali boljše od njega.
Oglaševanje začetnih formul na prodajnih mestih in dajanje vzorcev ali drugega reklamnega materiala za pospeševanje
njihove prodaje na drobno neposredno potrošniku, kot so posebne ponudbe, kuponi za popust, nagrade, posebne prodajne
akcije, ponudba po reklamnih cenah in vezana prodaja, niso
dovoljeni.
Proizvajalci in distributerji začetnih formul ne smejo javnosti, nosečim ženskam, materam ali članom njihovih družin
dajati začetnih formul brezplačno ali po znižanih cenah, vzorcev ali kakršnihkoli drugih reklamnih daril, neposredno ali posredno prek zdravstvenih delavcev ali sistema zdravstvenega
varstva.
V. OBVEŠČANJE
17. člen
Obveščanje o prehrani dojenčkov in majhnih otrok, namenjeno družinam in vsem, ki se ukvarjajo s prehrano do-
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jenčkov in majhnih otrok, mora biti objektivno in dosledno
glede hranjenja dojenčkov in majhnih otrok, kar zajema načrtovanje, zagotavljanje, oblikovanje in širjenje informacij ter
njihov nadzor.
Pisna ali avdiovizualna sporočila in izobraževalna gradiva, ki obravnavajo hranjenje dojenčkov in so namenjena nosečim ženskam ter materam dojenčkov in majhnih otrok, morajo
vsebovati informacije o:
(a) prednostih in večvrednosti dojenja;
(b) prehrani mater in pripravi na dojenje ter ohranjanje
dojenja;
(c) možnih negativnih učinkih na dojenje zaradi uvedbe
delnega hranjenja po steklenički;
(d) težavah pri spremembi odločitve glede dojenja po
uvedbi hranjenja po steklenički;
(e) pravilni uporabi začetnih formul, kadar je to potrebno.
Če tako gradivo vsebuje informacije o uporabi začetnih
formul za dojenčke, mora vsebovati tudi informacije o socialnih
in finančnih posledicah njihove uporabe, informacije o tveganju
za zdravje zaradi neprimerne prehrane ali načinov hranjenja in
zlasti o tveganju za zdravje zaradi nepravilne uporabe začetnih
formul. Gradivo ne sme vsebovati slik, ki bi lahko idealizirale
uporabo začetnih formul.
S soglasjem ministra, pristojnega za zdravje ali v skladu s
smernicami, ki jih minister, pristojen za zdravje predpiše za ta
namen, proizvajalci ali distributerji lahko podarjajo informativno
ali izobraževalno opremo ali gradivo. Na opremi ali gradivu je
lahko navedeno ime ali logotip družbe, ki je opremo ali gradivo
podarila, vendar se navedba ne sme nanašati na lastno blagovno znamko začetnih formul, razdelijo pa se lahko samo prek
sistema zdravstvenega varstva.
Začetne formule, darovane ali prodane po znižanih cenah
javnim zavodom, za uporabo v teh zavodih ali razdelitev zunaj
njih, se uporabljajo ali razdelijo samo za dojenčke, ki jih je treba hraniti z začetnimi formulami, in samo toliko časa, kolikor
dojenčki to potrebujejo.
18. člen
Začetne in nadaljevalne formule, ki so v skladu s tem
pravilnikom, so lahko v prometu od 1. januarja 2008.
Začetne in nadaljevalne formule, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika, so lahko v prometu najpozneje do
31. decembra 2009.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o formulah za dojenčke (Uradni list RS, št. 46/02, 117/02,
42/03, 20/04, 32/04 in 26/06).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2008.
Št. 0220-21/2007
Ljubljana, dne 31. maja 2007
EVA 2007-2711-0059
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
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Pravilnik o obrazcu vloge za pridobitev
dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti

Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o nadzoru
strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje
(Uradni list RS, št. 29/06) ter za izvajanje Uredbe o določitvi
seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih
(Uradni list RS, št. 48/07) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o obrazcu vloge za pridobitev dovoljenja
za izvedbo strateške dejavnosti
1. člen
S tem pravilnikom se določa obrazec vloge za pridobitev
dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti.
2. člen
Obrazec vloge za pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti je priloga tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-5/2007-UK
Ljubljana, dne 7. junija 2007
EVA 2006-2711-0211
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
Priloga

PRILOGA

VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA IZVEDBO STRATEŠKE
DEJAVNOSTI
POGLAVJE 1
Podatki o zavezancu

Firma:
Sedež in naslov:

Evidenþna številka:

Stran
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POGLAVJE 2
Podatki o strateškem blagu

2.1. Za strateške snovi navedite:
2.1.1. Ime strateške snovi in njen opis:
2.1.1.1. Za kemikalijo navedite ime snovi in CAS število, v primeru pripravkov
navedite trgovsko ime in kemijsko sestavo s CAS števili (priložite varnostni list).
2.1.1.2 Za mikroorganizme in toksine navedite ime in opis.
2.1.2. Skupino iz uredbe (skupina 1, 2, 3, 4 ali 5).
2.1.3. Koliþino snovi.
2.1.4. Druge podatke na zahtevo pristojnega organa.

2.2. Za strateško opremo navedite (skupina 6 iz uredbe):
2.2.1. Naziv strateške opreme in njen opis.
2.2.2. Koliþino opreme.
2.2.3. Druge podatke na zahtevo pristojnega organa.

2.3. Za strateško tehnologijo navedite (skupina 7 iz uredbe):
2.3.1. Vrsto strateške tehnologije in njen podroben opis.
2.3.2. Koliþino strateške tehnologije.
2.3.3. Druge podatke na zahtevo pristojnega organa.

Uradni list Republike Slovenije
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Stran  od skupno 

POGLAVJE 3
3.1. Vrsta strateške dejavnosti, za vsako strateško blago iz Poglavja 2 posebej:
Poglavje 3 izpolnite za vsako strateško blago posebej. ýe poglavje 3 sestavlja veþ strani, v zgornjem
desnem kotu navedite zaporedno številko strani in skupno število strani.

Razvoj in raziskave
Proizvodnja
Predelava
Poraba
Uvoz
Vnos
Izvoz
Iznos
Promet (ostalo)
Uniþenje
Tranzit
Druge strateške dejavnosti

Stran
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POGLAVJE 4
Podatki o strateški dejavnosti

4.1. Za uvoz, izvoz, vnos, iznos, tranzit ali promet (ostalo) navedite:
4.1.1. Carinsko tarifno oznako.
4.1.2. Podatke o izvozniku, iznosniku oz. prevozniku.
4.1.3. Podatke o prejemniku:
4.1.3.1. V primeru uvoza oz. vnosa navesti podatke o domaþem prejemniku.
4.1.3.2. V primeru izvoza oz. vnosa navesti državo uvoznico in naslov prejemnika.
4.1.3.3. V primeru tranzita navesti namembno državo in naslov prejemnika v tej
državi.
4.1.3.4. V primeru prometa (ostalo) navesti kupca oz. drugega prejemnika.
4.1.4. Vstopni oziroma izstopni mejni prehod, kadar je to relevantno.
4.1.5. Namen uporabe strateškega blaga.
4.1.6. Druge podatke na zahtevo pristojnega organa.
Za strateško blago iz skupine 1 uredbe se vloga poda vsaj 60 dni pred nameravanim uvozom,
izvozom, vnosom, iznosom, tranzitom, za strateško blago iz vseh ostalih skupin iz uredbe pa 30 dni
pred nameravanim uvozom, izvozom, vnosom, iznosom, tranzitom ali ostalim prometom. To ne velja
za saksitoksin v koliþinah pod 5 mg, za katerega se dovoljenje izda najkasneje v roku 7 dni po
prejemu vloge. Dovoljenje se izda za vsako posamezno pošiljko.

4.2. Za proizvodnjo, razvoj in raziskave, uniþenje, predelavo in porabo navedite:
4.2.1 Naslov in lokacijo objekta, kjer se namerava strateško blago proizvajati, razvijati ali
raziskovati, uniþevati, predelovati ali porabljati.
4.2.2 Namen proizvodnje, razvoja in raziskav, uniþenja, predelave oz. porabe.
4.2.3 Opis organizacijskih in varnostnih ukrepov, ter program ukrepov za primer nezgodnega
izpusta.
4.2.4 Druge podatke na zahtevo pristojnega organa.
Za strateško blago iz skupin 1 in 2 uredbe se vloga poda vsaj 270 dni pred nameravanim priþetkom
proizvodnje, razvoja in raziskav, uniþenja, predelave pziroma porabe. Za strateško blago iz skupin 3
in 4 uredbe se vloga poda vsaj 90 dni pred nameravanim priþetkom proizvodnje, razvoja in
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raziskav, uniþenja, predelave pziroma porabe. Dovoljenje se izda za dobo, ki jo doloþi pristojni
organ, ki pa ne sme biti daljša od 1 leta.

4.3. Za druge strateške dejavnosti:
4.3.1 Opis strateške dejavnosti.
4.3.2 Obseg strateške dejavnosti.
4.3.3 Opis organizacijskih in varnostnih ukrepov, ter program ukrepov za primer nezgodnega
izpusta.

Za strateško blago iz skupin 1 in 2 uredbe se vloga poda vsaj 120 dni pred nameravanim
priþetkom strateške dejavnosti. Za strateško blago iz skupin 3 in 4 uredbe se vloga poda vsaj
60 dni pred nameravanim priþetkom strateške dejavnosti. Dovoljenje se izda za dobo, ki jo
doloþi pristojni organ, ki pa ne sme biti daljša od 1 leta.

Stran

7420 /

Št.

54 / 18. 6. 2007

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 5
Priloge

5.1. Upravna taksa*


priloženo/plaþano v višini: __________EUR

5.2. Varnostni list


priloženo v primeru Poglavja 2, toþka 2.1.1.1.

5.3. Drugo (navedite)

Ime in priimek sestavljavca vloge (s tiskanimi þrkami):
_______________________________________________
Telefon: ________________________________________
Elektronski naslov: _______________________________
Podpis in žig: ____________________________________

V/na _________________________, dne _____________

______________________________________

* Upravna taksa se plaþa v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – preþišþeno besedilo), in sicer
tarifnih št. 1, 3 in 64, odvisno od vrste strateške dejavnosti in koliþine strateškega blaga.

Uradni list Republike Slovenije
2898.

Pravilnik o posebnih pogojih za uporabo
dovoljene tehnologije pri opravljanju
strateških dejavnosti

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 8. člena Zakona
o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in
zdravje (Uradni list RS, št. 29/06) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o posebnih pogojih za uporabo dovoljene
tehnologije pri opravljanju strateških dejavnosti
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ne (UL L št. 91 z dne 7. 4. 1999, str. 29), Direktivo Komisije
2006/141/ES z dne 22. decembra 2006 o začetnih formulah
za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne
otroke in o spremembi Direktive 1999/21/ES (UL L št. 401 z
dne 30. 12. 2006, str. 1) in Direktivo Komisije 2006/82/ES z
dne 23. oktobra 2006 o prilagoditvi Direktive 91/321/EGS o
začetnih in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke ter Direktive 1999/21/ES o živilih za posebne zdravstvene
namene zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 362 z
dne 20. 12. 2006, str. 94) določa pogoje, ki jih morajo glede
sestave in označevanja izpolnjevati živila za posebne zdravstvene namene.«.

1. člen
Ta pravilnik določa posebne pogoje za uporabo dovoljene
tehnologije pri opravljanju strateške dejavnosti za strateško blago iz skupine 1 Uredbe o določitvi seznama strateškega blaga
in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 48/07; v
nadaljnjem besedilu: uredba).

2. člen
V Prilogi 1 se v tabeli 1 v delu »Minerali« vrstica »Mangan« nadomesti z naslednjo vrstico:
»

2. člen
Proizvodnja strateškega blaga iz skupine 1 uredbe v količinah nad 10 kg letno na objekt lahko poteka le v posameznem
manjšem objektu, v reakcijskih posodah na proizvodnih linijah,
ki niso zgrajene za neprekinjeno proizvodnjo. Prostornina posamezne reakcijske posode ne sme presegati 100 litrov, skupna
prostornina vseh reakcijskih posod s prostornino nad 5 litrov pa
ne sme presegati 500 litrov.
Ne glede na prejšnji odstavek se proizvodnja strateškega
blaga iz skupine 1 uredbe v skupnih količinah manjših od 10 kg
letno na objekt lahko opravlja tudi v drugem objektu.

«.

3. člen
Sinteza strupenih kemikalij iz skupine 1 uredbe v raziskovalne, medicinske ali farmacevtske namene, ne pa v zaščitne
namene, se lahko opravi v laboratorijih v skupnih količinah
manjših od 100 g letno na objekt.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-2/2007-UK
Ljubljana, dne 7. junija 2007
EVA 2007-2711-0045
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

2899.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o živilih za
posebne zdravstvene namene

Na podlagi tretjega odstavka 12. 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 Pravilnika o živilih za posebne
zdravstvene namene
1. člen
V Pravilniku o živilih za posebne zdravstvene namene
(Uradni list RS, št. 46/02) se v 1. členu prvi odstavek spremeni
tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 1999/21/ES z
dne 25. marca 1999 o živilih za posebne zdravstvene name-

Mangan (µg)

0,25

25

1

100

3. člen
Priloga 2 se spremeni tako, da se glasi:
»Imena, pod katerimi se dajejo v promet živila za posebne
zdravstvene namene, so naslednja:
– v slovenščini:
‚Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene‘
– v bolgarščini:
‚Диетични храни за специални медицински цели‘
– v španščini:
‚Alimento dietético para usos médicos especiales‘
– v češčini:
‚Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely‘
– v danščini:
‚Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske
formål‘
– v nemščini:
‚Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)‘
– v estonščini:
‚Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks‘
– v grščini:
‚Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς‘
– v angleščini:
‚Food(s) for special medical purposes‘
– v francoščini:
‚Aliment(s) diététique(s) destiné(s) à des fins médicales
spéciales‘
– v italijanščini:
‚Alimento dietetico destinato a fini medici speciali‘
– v latvijščini:
‚Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem‘
– v litovščini:
‚Specialios medicininės paskirties maisto produktai‘
– v madžarščini:
‚Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer‘
– v malteščini:
‚Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi‘
– v nizozemščini:
‚Dieetvoeding voor medisch gebruik‘
– v poljščini:
‚Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego‘
– v portugalščini:
‚Produto dietético de uso clínico‘
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– v romunščini:
‚Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale‘
– v slovaščini:
‚dietetická potravina na osobitné lekárske účely‘
– v finščini:
‚Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita‘
– v švedščini:
‚Livsmedel för speciella medicinska ändamål‘«.
4. člen
Zahteve za živila za posebne zdravstvene namene za
dojenčke iz prvega do četrtega odstavka 7. člena Pravilnika
o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za
dojenčke in majhne otroke (Uradni list RS, št. 54/07) se uporabljajo od 1. januarja 2012.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
tiva 99/45/ES))« nadomesti z »Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem,
pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L št. 200
z dne 30. 7. 1999, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2006/8/ES z dne 23. januarja 2006 o spremembi, zaradi
prilagoditve tehničnemu napredku, prilog II, III in V k Direktivi
Evropskega parlamenta in Sveta 1999/45/ES o približevanju
zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov
(UL L št. 19 z dne 24. 1. 2006, str. 12) (v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 99/45/ES)«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-12/2007-UK
Ljubljana, dne 4. junija 2007
EVA 2007-2711- 0053

Št. 0220-22/2007
Ljubljana, dne 7. junija 2007
EVA 2007-2711-0058
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

2900.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih snovi

Na podlagi 28. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ
in 61/06 – ZBioP) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih snovi
1. člen
V Pravilniku o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 35/05) se v 1. členu v prvem
odstavku besedilo ''(UL L št. 196 z dne 16. 8. 1967, z vsemi
spremembami do Direktive Sveta 2004/73/ES z dne 30. 4.
2004 o devetindvajseti prilagoditvi tehničnemu napredku Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih
predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem
nevarnih snovi (UL L št.152 z dne 30. 4. 2004); v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 67/548/EGS)'' nadomesti z »(UL L št. 196 z
dne 16. 8. 1967, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta
2006/102/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktive
67/548/EGS glede razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih snovi zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363
z dne 20. 12. 2006, str. 241) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva
67/548/EGS)«.
V drugem odstavku se besedilo »Direktive 1999/45/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem,
pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L št. 200
z dne 30. 7. 1999, z vsemi spremembami do Direktive Komisije
2001/60/ES z dne 7. avgusta 2001 o prilagoditvi tehničnemu
napredku Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov
(UL L št. 226 z dne 22. 8. 2001); v nadaljnjem besedilu: Direk-

Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

2901.

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika
o higieni živil

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena in četrtega odstavka 17. 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 prenehanju veljavnosti Pravilnika
o higieni živil
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02, 104/03,11/04 in
51/04).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-20/2006
Ljubljana, dne 7. junija 2007
EVA 2006-2711-0158
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

2902.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pogojih za registracijo
pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in
distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in
drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje
rastlinskih potnih listov

Na podlagi 20., 21., 22., 23., 41., 42., 43., 44., 45., 49. in
50. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list
RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in
40/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o pogojih za registracijo pridelovalcev,
predelovalcev, uvoznikov in distributerjev
rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih
nadzorovanih predmetov in izdajanje
rastlinskih potnih listov
1. člen
V Pravilniku o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih
potnih listov (Uradni list RS, št. 94/05) se v 3. členu besedilo
drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(2) V registru se vodijo podatki o imetniku, odgovorni
osebi za zdravstveno varstvo rastlin, mestu pridelave in vrsti
pridelave oziroma druge dejavnosti, pridobljeni iz obrazcev vlog
iz 9. in 15. člena tega pravilnika ter letne prijave pridelave.«.
2. člen
V četrtem odstavku 7. člena se besedilo »Stranvaesia Lindl.« nadomesti z besedilom »Amelanchier Med.,
Camellia L., Castanea Mill., Photinia Lindl., Rhododendron L.,
Viburnum L.«.
3. člen
V drugi alinei prvega odstavka 8. člena se črta besedilo
»iz Priloge 1«.
Za drugo alineo prvega odstavka se pika nadomesti z
vejico in doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– ima v primeru pridelave dodeljeno KMG-MID identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva.«.
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »obrazcih 1, 2 in
3 iz Priloge 1« nadomesti z besedilom »naslednjih obrazcih, ki
so dostopni pri Upravi in na njeni spletni strani:
– Obrazec 1 – Osnovni podatki o imetniku in odgovorni
osebi za zdravstveno varstvo rastlin,
– Obrazec 2 – Osnovni podatki o mestu pridelave,
– Obrazec 3 – Izjava imetnika, ki je zavezanec za vpis v
FITO-register«.
V drugem odstavku se črta 1. točka. Dosedanji 2. in
3. točka postaneta 1. in 2. točka.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Imetnik mora v vlogi navesti podatke o izobrazbi in
delovnih izkušnjah oziroma statusu kmeta za odgovorno osebo
za zdravstveno varstvo rastlin. Uprava te podatke po potrebi
preveri pri pristojnih inštitucijah. Poleg tega za pravne osebe po
potrebi preveri tudi podatke glede registracije dejavnosti, njihovi
indentifikaciji in razvrstitvi.«.
5. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če se med postopkom za vpis v register ugotovi, da
imetnik ne opravlja vsaj ene izmed dejavnosti iz 6. člena tega
pravilnika ali da sodi med izjeme iz 7. člena tega pravilnika ali
da ne izpolnjuje pogojev iz 8. člena tega pravilnika oziroma to
ugotovi pristojni inšpektor, Uprava vpis v register z odločbo
zavrne. V primeru izpolnjevanja pogojev za izjeme iz 7. člena
tega pravilnika Uprava imetnika v odločbi obvesti, da ga bo
vodila v evidenci zaradi morebitnih fitosanitarnih pregledov. V
primeru neizpolnjevanja pogojev za registracijo Uprava imetnika ne vpiše v register, dokler ta ne izpolni predpisanih pogojev
in vloži nove, popolne vloge.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če v roku treh mesecev od prejema vloge ta ni popolna, Uprava vpis v register s sklepom zavrže in imetnika ne
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vpiše v register, dokler ta ne izpolni predpisanih pogojev in vloži
nove, popolne vloge.«.
6. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedilo »1 in 2 iz Priloge
1, ter 4, 5 in 6 iz Priloge 2« nadomesti z besedilom »vlog iz
9. in 15. člena tega pravilnika«.
V tretjem odstavku se besedilo »iz Priloge 1« nadomesti
z besedilom »vloge iz 9. člena tega pravilnika«.
7. člen
V 5. točki prvega odstavka 13. člena se besedilo »oziroma, v primeru pridelave potrjenega semenskega materiala, tudi
drugi uradni osebi« nadomesti z besedilom », Upravi ali drugi
uradni osebi, ki je pooblaščena za opravljanje fitosanitarnih
pregledov po zakonu,«.
8. člen
V četrtem odstavku 14. člena se besedilo »ne predloži«
nadomesti z besedilom »še ni pridobil«.
V petem odstavku se beseda »predložiti« nadomesti z
besedo »pridobiti«.
9. člen
V prvem odstavku 15. člena se besedilo »obrazcih 4 in 5
iz Priloge 2« nadomesti z besedilom »naslednjih obrazcih, ki
sta dostopna pri Upravi in na njeni spletni strani:
– Obrazec 4 – Osnovni podatki o vrstah rastlinskih potnih
listov in rastlinah,
– Obrazec 5 – Izjava imetnika, ki želi pridobiti dovoljenje
za izdajanje rastlinskih potnih listov«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V postopku izdaje dovoljenja za izdajo rastlinskih
potnih listov Uprava od izvajalca usposabljanja po uradni dolžnosti pridobi potrdilo o temeljnem znanju zdravstvenega varstva rastlin iz tretje alinee drugega odstavka prejšnjega člena
in zapisnik pristojnega inšpektorja iz četrte alinee drugega
odstavka prejšnjega člena.«.
10. člen
V četrtem odstavku 16. člena se besedilo »Priloge 2«
nadomesti z besedilom »prejšnjega člena«.
11. člen
V drugem odstavku 35. člena se za šesto alineo pika nadomesti z vejico in doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– druge uradno potrjene rastline s Seznama V.A direktive
Sveta 2000/29/ES.«.
12. člen
V 39. členu se številka »2005« nadomesti s številko
»2007«.
Številka »2006« se nadomesti s številko »2008«.
Besedilo »lahko predložijo« se nadomesti z besedilom
»morajo pridobiti«.
13. člen
Prilogi 1 in 2 se črtata.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-452/2006
Ljubljana, dne 17. maja 2007
EVA 2007-2311-0044
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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Navodilo o opravljanju kratkotrajnega dela

Na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
(Uradni list RS, št. 118/06) izdaja ministrica za delo, družino in
socialne zadeve

NAVODILO
o opravljanju kratkotrajnega dela

Uradni list Republike Slovenije
– podatke o številu ur,
– skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim
časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste
opravljenega delovnega časa.
(4) Evidenca o izrabi delovnega časa se začne za posamezno osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, voditi z dnem
nastopa opravljanja dela, preneha pa po zaključku opravljenega dela.
(5) Delodajalec je dokument s podatki o osebi, ki je opravljala kratkotrajno delo, za katero se preneha voditi evidenca o
izrabi delovnega časa, dolžan hraniti kot listino trajne vrednosti
in jo mora predložiti na zahtevo Inšpektorata RS za delo.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo določa:
– pogoje za opravljanje kratkotrajnega dela,
– vodenje evidence opravljanja kratkotrajnega dela,
– prijavo kratkotrajnega dela.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE KRATKOTRAJNEGA DELA
2. člen
Kratkotrajno delo se lahko opravlja izključno brezplačno.
Delodajalec je za osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, dolžan
plačevati prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri
delu in poklicne bolezni v skladu s predpisi o zdravstvenem
zavarovanju.
3. člen
Kratkotrajno delo se lahko opravlja pri naslednjih delodajalcih:
1. v družbi, ki izpolnjuje dve od teh meril:
a) povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega števila deset;
b) čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2 000 000
evrov,
c) vrednost aktive ne presega 2 000 000 evrov;
2. v zavodu, ki ni ustanovljen z zakonom, odlokom lokalne
skupnosti in ne opravlja dejavnosti javne službe;
3. pri samostojnem podjetniku z največ desetimi zaposlenimi.
4. člen
Kratkotrajno delo lahko opravljajo zakonec, izven zakonski
partner, otroci in vnuki ter oče in mati lastnika oziroma solastnika družbe iz 1. točke 3. člena tega navodila, ustanovitelja zavoda iz 2. točke 3. člena tega navodila oziroma samostojnega
podjetnika, če so dopolnili starost 15 let in so izpolnjeni pogoji
v skladu s predpisi o delu glede delovnega časa, nočnega dela,
odmorov in počitkov, varstva žensk, varstva delavcev, ki še niso
dopolnili 18 let, ter s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
5. člen
Glede dela otrok, mlajših od 15 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov, varstva žensk in varstva delavcev, ki še niso dopolnili starosti 18 let, ter varnosti in zdravja
pri delu se uporabljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih in
določbe zakonov, h katerim v zvezi z naštetim napotuje Zakon
o delovnih razmerjih.
III. VODENJE EVIDENCE
6. člen
(1) Kratkotrajno delo lahko traja največ 40 ur na mesec.
(2) Delodajalec iz 3. člena tega navodila je za osebo,
ki opravlja kratkotrajno delo, dolžan voditi evidenco o izrabi
delovnega časa.
(3) Delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posamezno osebo naslednje podatke:

IV. PRIJAVA KRATKOTRAJNEGA DELA
a) Prijava na upravni enoti
7. člen
(1) Delodajalec iz 3. člena tega navodila, mora opravljanje kratkotrajnega dela tri dni prej prijaviti pri krajevno pristojni
upravni enoti.
(2) Prijava opravljanja kratkotrajnega dela se vloži v treh
izvodih na obrazcu POKD, ki je kot priloga sestavni del tega
navodila.
(3) Delodajalec iz 3. člena tega navodila je dolžan vsako
novonastalo dejstvo in spremembo okoliščin (npr. število zaposlenih, sprememba sedeža poslovanja …), ki se nanašajo na
pogoje za opravljanje kratkotrajnega dela, najpozneje v treh
dneh od nastalega novega dejstva ali okoliščine javiti upravni
enoti, pri kateri je vložil prijavo kratkotrajnega dela.
(4) Oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, mora hraniti izpolnjeni obrazec POKD tam, kjer dela, in ga na zahtevo pristojnega organa predložiti kot dokazilo.
8. člen
(1) Upravna enota ob prejemu prijave opravljanja kratkotrajnega dela ugotovi, ali so za to delo izpolnjeni pogoji iz II.
poglavja tega navodila. V ta namen po uradni dolžnosti pridobi
podatke o številu zaposlenih pri delodajalcu, iz uradnih evidenc, ki jih vodi, pa potrebne podatke o osebi, ki bo opravljala
kratkotrajno delo.
(2) Upravna enota na podlagi pridobljenih podatkov iz
prijave opravljanja kratkotrajnega dela ugotovi, ali je oseba, ki
bo opravljala to delo, dopolnila starost 15 let ter ali so podatki
o delovnem času in drugi podatki, vpisani v prijavi, v skladu z
določbami Zakona, ki ureja delovna razmerja.
(3) Če upravna enota ugotovi, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji in pogoji iz II. poglavja tega navodila, o tem nemudoma obvesti delodajalca in krajevno pristojni inšpektorat za delo,
kateremu pošlje tudi en izvod obrazca POKD.
(4) Upravna enota mora nemudoma obvestiti delodajalca
in krajevno pristojni inšpektorat za delo tudi, če ugotovi, da
zakonski pogoji in pogoji iz tega navodila za opravljanje kratkotrajnega dela niso izpolnjeni.
b) Prijava v zavarovanje na zavodu za zdravstveno
zavarovanje slovenije
9. člen
(1) Delodajalec iz 3. člena tega navodila vloži za osebo,
ki opravlja kratkotrajno delo, prijavo v zavarovanje na predpisanem obrazcu PRIJAVA-ODJAVA ZAVAROVANJA za primer
poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Prijavo je treba vložiti
pri krajevno pristojni območni enoti ali izpostavi Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije pred začetkom opravljanja
dela.
(2) Na podlagi vložene prijave plačuje delodajalec kot
zavezanec za obračun in plačilo prispevkov za osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, mesečni prispevek v skladu s predpisi o
zdravstvenem zavarovanju.
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KONČNA DOLOČBA
10. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01700-21/2006
Ljubljana, dne 31. maja 2007
EVA 2007-2611-0087
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
UPRAVNA ENOTA_____________________

Obrazec POKD

PRIJAVA OPRAVLJANJA KRATKOTRAJNEGA DELA

(12. a þlen Zakona o prepreþevanju dela in zaposlovanja na þrno (Uradni list RS, št. 36/00 in 118/06))
PODATKI O DELODAJALCU (vpisati z velikimi tiskanimi þrkami)
1.

FIRMA GOSPODARSKE DRUŽBE, IME ZAVODA, NAZIV SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA

_____________________________________________________________________
2.

SEDEŽ

_____________________________________________________________________
3.

MATIýNA IN DAVýNA ŠTEVILKA

_____________________________________________________________________
4.

OSEBNO IME ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

_____________________________________________________________________
5.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH

_____________________________________________________________________
OSEBA, KI BO DELO OPRAVLJALA (vpisati z velikimi tiskanimi þrkami)
1.

IME IN PRIIMEK, DATUM ROJSTVA, EMŠO

_____________________________________________________________________
2.

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠýA

_____________________________________________________________________
3.

SORODSTVENO RAZMERJE z lastnikom družbe, ustanoviteljem zavoda ali samostojnim
podjetnikom (ustrezno obkroži)

– zakonec, izven zakonski partner
– vnuk, vnukinja
– sin
– hþi
– mati
– oþe
KRAJ OPRAVLJANJA DELA (ustrezno obkroži)
– sedež firme, zavoda ali opravljanja dejavnosti

Priloga

– drugo (vpisati)
____________________________________________________________________
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ýAS OPRAVLJANJA DELA
Delo bo trajalo _______ ur na mesec, in sicer:
– na dan _________________(navesti dan, mesec in leto) od ________ do________ ure (navesti zaþetek in
konec opravljanja dela);
– doloþeno obdobje (navesti zaþetek in konec obdobja) od dne________ do dne________
ob naslednjih dneh v tednu_______________________________________________(vpisati dan ali dni v
tednu) od ________ do________ ure (navesti zaþetek in konec opravljanja dela).
Kratkotrajno delo se bo zaþelo opravljati z dnem:
____________________________________________________

IZJAVI POOBLAŠýENE OSEBE PRIJAVITELJA O IZPOLNJEVANJU ZAKONSKIH POGOJEV
1. Izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resniþni in toþni ter da so za opravljanje kratkotrajnega dela
izpolnjeni pogoji iz 12. a þlena Zakona o prepreþevanju dela in zaposlovanja na þrno, in sicer:
– sem lastnik oziroma solastnik mikrogospodarske družbe, ustanovitelj zavoda ali samostojni podjetnik, pri
katerem število zaposlenih ne presega števila deset;
– kratkotrajno delo bo opravljala oseba, ki je z mano v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena;
– kratkotrajno delo se bo brezplaþno opravljalo najveþ 40 ur na mesec;
– kratkotrajno delo se bo opravljalo v skladu s predpisi o delu glede delovnega þasa, noþnega dela, odmorov in
poþitka, varstva žensk, varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let, ter s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
2. Izjavljam, da bom za osebo, ki bo opravljala kratkotrajno delo, vodil evidenco o izrabi delovnega þasa.
Podpis zakonitega zastopnika in žig:
Datum:
__________________________
IZJAVA UPRAVNEGA ORGANA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
ZA OPRAVLJANJE KRATKOTRAJNEGA DELA
Upravni organ je v skladu s tretjim odstavkom 139. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/2006 – ZUP-UPB2) pridobil podatke iz uradnih evidenc, iz katerih je razvidno, da so za opravljanje
kratkotrajnega dela izpolnjeni vsi pogoji, našteti v Zakonu o prepreþevanju dela in zaposlovanja na þrno in
Navodilu za izvajanje doloþbe 12. a þlena ZPDZC.

Podpis pooblašþene osebe in žig:
Datum:
__________________________
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USTAVNO SODIŠČE

2904.

Odločba o ugotovitvi, da sta Zakon o volitvah
v Državni zbor in Zakon o lokalnih volitvah v
neskladju z Ustavo, ker ne urejata podrobneje
pravil o glasovanju po pošti in o zavrnitvi
ustavne pritožbe

Številka: U-I-7/07-22
Up-1054/07-24
Datum: 7. 6. 2007

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in v
postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. iz Ž., ki jo zastopajo
B. B., C. C., Č. Č., D. D., E. E., F. F., mag. G. G., H. H., I. I. I. in
mag. J. J., odvetniki v Z., na seji 7. junija 2007

o d l o č i l o:
1. Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS,
št. 44/92, 60/95, 78/06 in 109/06 – ur. p. b.) in Zakon o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02,
72/05, 100/05 – ur. p. b., 121/05 in 22/06 – ur. p. b.) sta v neskladju z Ustavo, ker ne urejata podrobneje pravil o glasovanju
po pošti.
2. Zakonodajalec je dolžan ugotovljeno neskladje odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije.
3. Do odprave ugotovljenega neskladja morajo imeti ovojnice z glasovnicami, ki prispejo k pristojni volilni komisiji po
pošti, poštni žig ali morajo biti tem ovojnicam priložene listine,
iz katerih je razviden datum njihove oddaje na pošto.
4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
1. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah se zavrže.
5. Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 35/2007 z dne 15. 2. 2007 v
zvezi s sklepoma Občinskega sveta Občine Izola št. 041-2/2007
in št. 041-1/2007, obeh z dne 9. 1. 2007, se zavrne.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnica v pobudi z dne 9. 1. 2006 navaja, da izpodbija 1. točko 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV), po kateri občinska volilna komisija (v nadaljevanju
OVK) skrbi za zakonitost volitev. Meni, da je izpodbijana določba nejasna in nedoločna, saj naj bi jo bilo mogoče razlagati na
več načinov. Opozarja na stališče Upravnega sodišča v konkretnem postopku, po katerem izpodbijana določba pomeni, da
OVK nima pristojnosti spremeniti napačne odločitve volilnega
odbora glede (ne)veljavnosti glasovnice. Zatrjuje, da je takšna
razlaga izpodbijane določbe, po kateri OVK v okviru skrbi za
zakonitost volitev nima pristojnosti spreminjati izida glasovanja,
ki ga ugotovi volilni odbor, oziroma ga lahko spremeni samo v
primeru, če ta vpliva na izid volitev, v neskladju z 2., s 43. in
s 153. členom Ustave. Glede neustavnosti tretjega odstavka
81. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (v nadaljevanju
ZVDZ), ki se v postopku lokalnih volitev uporablja na podlagi
določbe 4. člena ZLV, pobudnica navaja, da ne določa načina,
s katerim se ugotavlja dan glasovanja po pošti. S tem naj bi bilo
omogočeno arbitrarno odločanje volilnih organov in sodišča o
načinu ugotavljanja časa glasovanja. Takšna možnost arbitrar-

nega ravnanja je po mnenju pobudnice nedopustna in pomeni
kršitev volilne pravice (43. člen Ustave) in kršitev načela pravne
države, zlasti načela pravne varnosti (2. člen Ustave). Pobudnica svoj pravni interes utemeljuje z navedbami, da je bila na
zadnjih lokalnih volitvah kandidatka za županjo in da je v zvezi
z ugotavljanjem izida volitev uveljavljala sodno varstvo pred
Upravnim sodiščem. Navaja okoliščine konkretnega postopka,
v katerem naj bi Upravno sodišče izpodbijani določbi razlagalo
na način, ki je po mnenju pobudnice v neskladju z Ustavo.
2. Pobudnica je z vlogo z dne 16. 1. 2007 pobudo dopolnila z navedbami, da 1. točka 41. člena ZLV, ki OVK nalaga skrb
za zakonitost volitev, sama po sebi ni v neskladju z Ustavo. V
neskladju z Ustavo naj bi bila zato, ker naj ne bi podrobneje
določala pristojnosti OVK pri izvajanju izpodbijane določbe, s
čimer naj bi omogočala arbitrarno odločanje volilnih organov in
sodišč. Tudi v zvezi s tretjim odstavkom 81. člena ZVDZ navaja,
da naj bi bil v neskladju z Ustavo zato, ker naj ne bi podrobneje
določal, kdaj se šteje, da je bilo glasovanje po pošti izvedeno
pred dnem, ki je določen z razpisom kot dan glasovanja.
3. Državni zbor v odgovoru navaja, da »skrb za zakonitost volitev« vsebuje tako nalogo opozarjanja kot tudi nalogo
vzpostavitve zakonitega stanja, kar naj bi prišlo v poštev zlasti
pri ugotavljanju izida volitev. Pomenila naj bi nadzor nad delom
volilnih odborov in tudi spremembo izida, ki ga je volilni odbor
ugotovil za posamezno volišče, če OVK ugotovi, da je ravnal
nezakonito (zlasti pri oceni veljavnosti oziroma neveljavnosti
glasovnic). Navaja, da ureditev, po kateri se kršitve upoštevajo
le, če so ali če bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, ni v
neskladju z Ustavo, ker so volitve namenjene izvolitvi predstavniškega organa in je zato tudi obseg varovanja volilne pravice
posameznika usklajen s tem namenom. V zvezi s tretjim odstavkom 81. člena ZVDZ navaja, da je razlaga Upravnega sodišča, po kateri se čas oddaje glasovnice po pošti lahko dokazuje
s poštnim žigom na posamezni kuverti, logična in da izhaja iz
zakona. Samo to, da bi bile lahko tudi drugačne rešitve, naj ne
bi pomenilo, da je sprejeta razlaga v neskladju z Ustavo.
4. Vlada v mnenju navaja, da zagotavljanje zakonitosti
volitev pomeni dosledno upoštevanje delitve pristojnosti med
volilnimi organi. Ker ZLV določa, da volilni odbori ugotavljajo
izid glasovanja, OVK po mnenju Vlade ne more ugotavljati
drugačnega (pravilnega) izida glasovanja na posameznem volišču. V zvezi s tretjim odstavkom 81. člena ZVDZ navaja, da
iz ZVDZ izhaja, da mora biti poštna pošiljka označena tako,
da je mogoče ugotoviti, kdaj je bila oddana na pošto. Sicer naj
ugotavljanje pravočasnosti ne bi bilo možno.
5. Pritožnica je vložila tudi ustavno pritožbo, s katero
izpodbija sodbo in sklep Upravnega sodišča, s katerima je
bila zavrnjena njena pritožba zoper sklep Občinskega sveta
Občine Izola (v nadaljevanju OS) z dne 11. 1. 2007 in zavržena
njena pritožba zoper ugotovitveni sklep OS z dne 11. 1. 2007
o izvolitvi župana Občine Izola. OS je s sklepom zavrnil njeno
pritožbo zoper poročilo OVK o izidu drugega kroga volitev za
župana Občine Izola z dne 9. 1. 2007.
6. Pritožnica v ustavni pritožbi zatrjuje kršitev 2. člena,
drugega odstavka 14. člena, 25. in 43. člena Ustave. Glavni
očitek pritožnice se nanaša na stališče Upravnega sodišča, po
katerem je mogoče v postopku presoje pritožbe posameznega
kandidata pravočasnost glasovanja po pošti dokazovati le s
poštnim žigom na ovojnici. Kršitev pravice iz 43. člena Ustave
utemeljuje z navedbo, da ji je bila zaradi tega stališča, ki je
brez pravne podlage, kršena pasivna volilna pravica. Pritožnica
zatrjuje, da je izpodbijano stališče arbitrarno in brez razumne
pravne obrazložitve, saj ni obrazloženo, zakaj tega dejstva ne
bi bilo mogoče dokazovati tudi z drugimi dokazi. Člen 25 Usta-
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ve naj bi ji bil kršen s tem, da je imela premalo časa za sestavo
pritožbe zoper poročilo OVK, pri čemer se sklicuje na stališče
Ustavnega sodišča v odločbi št. Up-92/99 z dne 15. 6. 1999
(OdlUS VIII, 289). V zvezi z zavrženjem pritožbe zoper ugotovitveni sklep OS navaja, da naj bi s takšno odločitvijo Upravno
sodišče odstopilo od sodne prakse, pri čemer se sklicuje na
sodbo št. U 539/2006. Kršitev drugega odstavka 14. člena
Ustave pritožnica utemeljuje z navedbo, da ji OS ni omogočil
enakega časa za pritožbo, kot je bil omogočen Tomislavu
Klokočovniku v zvezi s prvim poročilom OVK po drugem krogu
volitev. Zatrjuje tudi kršitev 2. člena Ustave.
7. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-1054/07
z dne 3. 4. 2007 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. V skladu s 56. členom Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče ustavno
pritožbo poslalo Upravnemu sodišču in strankama z nasprotnim
interesom v upravnem sporu (OS in Tomislavu Klokočovniku).
8. Upravno sodišče na ustavno pritožbo ni odgovorilo.
Ustavno sodišče je prejelo odgovor podžupana Občine Izola,
v katerem prereka navedbe pritožnice in med drugim navaja,
da glasovnic, katerim ni priložena lastnoročno podpisana volilna karta, ni mogoče upoštevati, ker ni mogoče nedvoumno
ugotoviti, kdaj so bile oddane na pošto. Na poziv Ustavnega
sodišča za pojasnilo, kdaj je OS obravnaval ustavno pritožbo,
je podžupan Občine Izola odgovoril, da OS ustavne pritožbe
ni obravnaval.
9. Tomislav Klokočovnik v odgovoru na ustavno pritožbo
in pobudo navaja, da je izpodbijana odločitev v skladu z Ustavo
in zakoni, pravno razumna in ustrezno obrazložena. Meni, da
je poudarek izpodbijane sodbe v tem, da mora OVK pri ugotavljanju volilnega izida izhajati iz volilnega gradiva, s katerim
razpolaga ob ugotavljanju izida glasovanja. Nasprotno stališče,
po katerem bi lahko volilni organi po zaključenem postopku
ugotavljanja volilnega izida v pritožbenih postopkih z zbiranjem
in izvajanjem različnih dokazov ugotavljali (ne)veljavnost glasovnic, naj bi bilo pravno popolnoma nesprejemljivo. Zatrjuje,
da mora biti ugotavljanje volilnega izida zaradi politične občutljivosti in množičnosti udeležbe izpeljano v zakonsko natančno
določenih rokih in na podlagi nedvoumnega in nespornega
volilnega materiala, ki mora nuditi zanesljivo podlago tudi za
ugotavljanje (ne)veljavnosti glasovnic po pošti. Nasprotuje stališču pritožnice, po katerem naj bi pristojnost OVK, da šele v pritožbenem postopku zbira dokaze, izhajala iz 1. točke 41. člena
ZLV (skrb za zakonitost volitev). Glede kršitve pravice do pravnega sredstva navaja, da pritožnica te kršitve do obravnavane
ustavne pritožbe v predhodnem postopku ni nikoli zatrjevala.
Pritožnica naj bi pritožbo zoper poročilo OVK vložila pravočasno in naj je ne bi dopolnjevala oziroma izražala stališča o tem,
da ji časovne omejitve onemogočajo sestavo ustrezne pritožbe.
Meni, da je njeno sklicevanje na odločbo Ustavnega sodišča
št. Up-92/99 brezpredmetno, ker se ta odločba nanaša na
primer, ko stranka sploh ni imela možnosti vložiti pritožbe, kar
za obravnavani primer ne velja. Meni tudi, da so neutemeljeni
njeni očitki o domnevno spremenjeni praksi Upravnega sodišča
in o tem, da je OS neenako obravnaval županske kandidate.
10. Odgovor Tomislava Klokočovnika je Ustavno sodišče
poslalo pritožnici, ki ponovno poudarja, da je razlog za opredelitev glasov po pošti kot neveljavnih izključno pravno stališče,
ki ga je Upravno sodišče zavzelo v sodbi št. U 538/2006. Za
takšno omejitveno stališče Upravnega sodišča pa po mnenju
pritožnice v volilni zakonodaji ni pravne podlage, zaradi česar
je v neskladju s 43. členom Ustave. V zvezi s stališčem, da
mora biti pravočasnost glasovanja izkazana že ob odpiranju
glasovnic z žigom na sami ovojnici, navaja, da zakon ne vsebuje določb, ki bi v skladu s 15. členom Ustave urejale način
izvajanja oziroma omejevanja volilne pravice pri ugotavljanju
volilnega izida. Zato bi bilo treba dopustiti, da se pravočasnost
glasovanja ugotavlja tudi v pritožbenem postopku. Navaja,
da bi bilo treba v skladu s temeljnim namenom volitev (da se
v največji možni meri upošteva volja volivcev) v dvomu, ko iz
ovojnice, glasovnice in priloženih listin ni mogoče ugotoviti, da
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bi bilo glasovanje opravljeno prepozno, takšno glasovanje šteti
za pravočasno, glasovnice pa za veljavne. Le v tem primeru
volilna pravica ne bi bila omejena v nasprotju s 15. členom
Ustave. Meni tudi, da je treba pritožbene postopke pri ugotavljanju volilnega izida šteti v volilni postopek, v katerem je
na podlagi ugovorov strank dopustno pridobivati dokaze, ki
pripomorejo k razrešitvi ugovora in s tem k ugotovitvi pravega
volilnega izida. Poleg tega naj v konkretnem primeru dokazi o
pravočasnosti glasovanja ne bi bili pridobljeni v pritožbenem
postopku, temveč naj bi OVK dokaze pridobila v postopku
ugotavljanja volilnega izida. To naj bi pomenilo, da je bilo po
pritožbenem postopku na OS in po sodbi Upravnega sodišča
stanje stvari vrnjeno v fazo, ko volilni izid še ni bil ugotovljen. V
zvezi z očitkom o kršitvi načela enakosti pred zakonom dodatno
navaja, da je imel v primeru prvega poročila OVK, s katerim je
bilo ugotovljeno, da je največ glasov prejela pritožnica, njen
protikandidat na voljo bistveno daljši rok za pritožbo (14 dni).
Glede kršitve 25. člena Ustave zatrjuje, da je ta očitek že uveljavljala v predhodnem postopku in ponavlja razloge, ki jih je
uveljavljala že v ustavni pritožbi.
B. – I.
11. Glede na pojasnilo podžupana Občine Izola, da OS
ustavne pritožbe ni obravnaval, Ustavno sodišče dopisa podžupana ni moglo upoštevati kot odgovora nasprotnega udeleženca na navedbe v ustavni pritožbi. Zato se Ustavnemu sodišče
tudi ni bilo treba opredeliti do vprašanja, ali je stališče glede
volilnih kart, ki ga je Upravno sodišče sprejelo že v sodbi št.
U 539/2006 z dne 21. 12. 2006, v neskladju z Ustavo.
B. – II.
12. Pobudnica izpodbija tretji odstavek 81. člena ZVDZ,
ki ureja način glasovanja po pošti. Določa, da se glasovanje
po pošti opravi pred dnem, ki je določen z razpisom kot dan
glasovanja. Izpodbijana določba na podlagi 4. člena ZLV, po
katerem se glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena, smiselno uporabljajo določbe ZVDZ, velja tudi za lokalne
volitve. Poleg izpodbijane določbe ureja glasovanje po pošti še
88. člen ZLV: izid glasovanja po pošti ugotavlja OVK, pri čemer
upošteva glasovnice, ki so prispele po pošti do 12. ure na dan
po dnevu glasovanja. Drugih določb v zvezi z glasovanjem po
pošti ZLV ne vsebuje. Glasovanje po pošti za lokalne volitve je
torej delno urejeno v ZVDZ, delno pa v ZLV.
13. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti izpodbijane zakonske ureditve sprejelo. Ker
so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS,
je nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
B. – III.
14. Ustava zagotavlja splošno in enako volilno pravico
(prvi odstavek 43. člena Ustave). Ta zajema tudi aktivno in
pasivno volilno pravico za volitve članov predstavniških teles lokalne samouprave in županov (vsaj dokler se ti volijo neposredno). Zato ZLV v 2. členu določa, da se člani občinskih svetov
volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih
in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.
15. Volilna pravica je pravica pozitivnega statusa, ki od
države zahteva, da nekaj stori za njeno uresničitev. Sodi med
tiste človekove pravice, katerih narava zahteva, da se način
njihovega uresničevanja uredi z zakonom. Brez ustrezne zakonske ureditve namreč volilne pravice sploh ne bi bilo mogoče
izvrševati. Zakonodajalec mora zato po drugem odstavku
15. člena Ustave predpisati način njenega izvrševanja tako,
da bo vsakemu državljanu, ki je dopolnil 18 let, omogočeno,
da volilno pravico, bodisi aktivno bodisi pasivno, tudi dejansko
 Glede na to Ustavno sodišče v povzetku navedb tudi ni
podrobneje povzemalo odgovora pritožnice na te navedbe.
 J. Sovdat v L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike
Slovenije, fakulteta za podiplomske državne in evropske študije,
Ljubljana 2002, str. 476-477.
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uresničuje. Ustavno sodišče je že v odločbi št. Up-305/98 z dne
19. 11. 1998 (OdlUS VII, 241) poudarilo, da so volitve proces,
ki se mora odvijati in končati v določenem kontinuiranem obdobju in da je zato vsa opravila treba opraviti v zakonsko točno
določenih rokih. Volivci volilno pravico uresničujejo s ciljem
oblikovanja predstavniškega telesa, ki mora biti konstituirano
v čim krajšem času po izvedenih volitvah, da se zagotovi učinkovito izvrševanje oblasti (v primeru lokalnih volitev lokalne
oblasti). Temu cilju mora biti prilagojena tudi ureditev, na podlagi katere volilna komisija ugotavlja pravočasnost glasovanja
po pošti. Ureditev, po kateri bi bilo pravočasnost glasovanja
mogoče dokazovati z dokazi, ki bi jih volilna komisija zbirala
sama v časovno neomejenem obdobju, bi ogrozila zakonito in
pravočasno izvolitev organa, ki se voli, s tem pa bi v delovanje državnih organov oziroma organov lokalne skupnosti in v
sistem demokratične oblasti vnesla (lahko tudi dalj časa trajajočo) negotovost. Zato je nujno, da so pravila, ki ta postopek
urejajo, v zakonu določena jasno, tako da so razumljiva že na
prvi pogled.
16. Pravila, ki določajo način glasovanja po pošti, pomenijo način izvrševanja volilne pravice. ZVDZ in ZLV v zvezi z
glasovanjem po pošti določata le, do kdaj mora biti glasovanje
opravljeno in da izid glasovanja po pošti ugotavlja volilna komisija, pri čemer upošteva glasovnice, ki so prispele po pošti
do 12. ure na dan po dnevu glasovanja. Izrecnih določb, ki bi
podrobneje urejale način glasovanja po pošti, niti ZVDZ niti ZLV
ne vsebujeta. Zaradi tega tudi ni urejeno, na podlagi česa lahko
volilna komisija pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ugotovi, ali so bile glasovnice pravočasno oddane na pošto, kar je
eden od bistvenih pogojev za njihovo veljavnost. Ker niti ZVDZ
niti ZLV teh pravil ne vsebujeta, gre za položaj, ko določenega
vprašanja, ki bi ga zakon zaradi načina uresničevanja človekove pravice iz prvega odstavka 43. člena Ustave moral urediti,
ne ureja. Takšne pravne praznine namreč ni mogoče zapolniti
z uporabo analogije, saj bi ta lahko privedla do različnih razlag
iste zakonske določbe v enakih primerih, povzročila večje število sporov v zvezi z varstvom volilne pravice in tako podaljšala
volilni postopek. S tem pa bi bil ogrožen cilj volitev, to je zakonita izvolitev organa, ki se voli, in čimprejšnje konstituiranje tega
organa, da se zagotovi učinkovito izvrševanje oblasti.
17. Zakonska ureditev načina glasovanja po pošti mora
glede na navedeno upoštevati, da mora imeti volilna komisija
ob ugotavljanju izida glasovanja po pošti (kar mora veljati tudi
sicer za ugotavljanje vseh volilnih rezultatov) na razpolago listinsko dokumentacijo, iz katere je nedvomno mogoče ugotoviti
verodostojne rezultate volitev. Če zakon tega ne ureja, gre za
protiustavno pravno praznino, ki je kot taka v neskladju z načelom pravne varnosti iz 2. člena Ustave, v tem primeru še toliko
bolj, ker lahko bistveno ogrozi uresničevanje pravice iz prvega
odstavka 43. člena Ustave. Glede na to, da je del glasovanja
po pošti pri lokalnih volitvah urejen v ZVDZ, del pa v ZLV, ni
moglo ugotoviti neustavnosti le za enega izmed navedenih
zakonov, saj sta prav zaradi tega v neskladju z Ustavo oba. Ker
sta zakona v neskladju z Ustavo zato, ker določenega vprašanja, ki bi ga za uresničevanje volilne pravice morala urediti, ne
urejata, je Ustavno sodišče na podlagi 48. člena ZUstS sprejelo
ugotovitveno odločbo in zakonodajalcu določilo rok enega leta,
v katerem mora odpraviti ugotovljeno neskladje.
18. Da bi bilo do odprave ugotovljenega neskladja zagotovljeno učinkovito izvrševanje volilne pravice, je Ustavno
sodišče na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo
način izvršitve svoje odločitve. Kot je bilo že povedano, sta
cilj volitev zakonita izvolitev organa, ki se voli, in njegovo čimprejšnje konstituiranje, da se zagotovi učinkovito izvrševanje
oblasti. Za dosego tega cilja mora volilni postopek ves čas
(tudi v fazi ugotavljanja izida glasovanja po pošti) potekati
hitro oziroma v zakonsko določenih rokih. Ureditev, po kateri
bi volilna komisija morala po prejemu volilnega gradiva sama
zbirati listine ali celo izvajati dokaze, s katerimi bi ugotavljala
pravočasnost glasovanja, bi ta cilj ogrozila. Zato je Ustavno
sodišče odločilo, da morajo imeti ovojnice z glasovnicami, ki
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prispejo k pristojni volilni komisiji po pošti, poštni žig ali morajo
biti tem ovojnicam priložene listine, iz katerih je razviden datum
njihove oddaje na pošto.
19. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost zakonske ureditve z 2. členom v zvezi s prvim odstavkom 43. člena
Ustave, se ni spuščalo v presojo, ali je izpodbijana ureditev
v neskladju tudi z drugimi določbami Ustave, kot to zatrjuje
pobudnica.
B. – IV.
20. Pobudnica izpodbija tudi 1. točko 41. člen ZLV, ki določa, da OVK skrbi za zakonitost volitev v občinski svet. Zatrjuje,
da je ta določba v neskladju z 2. členom Ustave, ker ne določa
podrobneje nalog OVK pri izvajanju navedene pristojnosti, s čimer omogoča arbitrarno odločanje volilnih organov in sodišč.
21. Po določbi 24. člena ZUstS mora tisti, ki vloži pobudo
za začetek postopka, izkazati svoj pravni interes. Ta je podan,
če predpis, katerega oceno predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma njegov pravni položaj. Po
ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev pobudnikovemu predlogu
mora privesti do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
22. Pobudnica utemeljuje svoj pravni interes z vloženo
ustavno pritožbo. Vendar odločitev sodišča, ki jo pritožnica
izpodbija s to ustavno pritožbo, ne temelji na izpodbijani zakonski določbi. Pobudnica pa tudi ni izkazala, da bi morebitna
ugoditev pobudi kako drugače lahko privedla do izboljšanja njenega pravnega položaja. Zato ni izkazala pravnega interesa za
oceno ustavnosti 1. točke 41. člena ZLV in je Ustavno sodišče
njeno pobudo v tem delu zavrglo.
B. – V.
23. Pritožnica z ustavno pritožbo izpodbija sodbo in sklep
Upravnega sodišča.
24. Ustavno sodišče v skladu s prvim odstavkom 50. člena
ZUstS v postopku z ustavno pritožbo ne presoja samih po
sebi kršitev pri uporabi zakonskih določb materialnega in procesnega prava ter kršitev pri ugotovitvi dejanskega stanja,
temveč preizkusi le, ali so bile z izpodbijano odločitvijo kršene
človekove pravice ali temeljne svoboščine. Iz tega sledi, da se
preizkus Ustavnega sodišča omejuje le na vprašanje, ali izpodbijana odločba temelji na kakšnem pravnem stališču, ki bi bilo
z vidika določene človekove pravice ali temeljne svoboščine
nesprejemljivo.
25. Iz izpodbijane sodne odločbe izhaja stališče sodišča,
po katerem je mogoče v postopku presoje pritožbe posameznega kandidata ugotoviti pravočasnost glasovanja po pošti le
z žigi na ovojnicah. Samo po sebi to stališče ni v neskladju s
človekovo pravico iz prvega odstavka 43. člena Ustave. Kot je
bilo že povedano, je volilno pravico mogoče izvrševati samo v
organizirano vodenem postopku, ki je časovno kontinuiran in
katerega cilj je vzpostavitev organov državne oblasti, če gre
za državne volitve, oziroma vzpostavitev organov lokalne skupnosti, če gre za volitve članov organov teh skupnosti. Zato je
nujno, da v volilnih zadevah postopki v zvezi z varstvom volilne
pravice v ustrezno kratkem času pripeljejo do končne in veljavne odločitve, tako da se organ, ki se voli, čim prej konstituira
in začne delovati (da se torej zagotovi učinkovito izvrševanje
oblasti), ne da bi nad njim »visela senca« nelegalne izvolitve.
Kot je razvidno iz razlogov, zaradi katerih je Ustavno sodišče
ugotovilo neustavnost zakonske ureditve načina glasovanja
po pošti, bi prav takšno ravnanje lahko ogrozilo uresničevanje
volilne pravice. Za njeno učinkovito uresničevanje bi namreč
zakonodajalec moral določiti način njenega uresničevanja tako,
da bi OVK v najkrajšem možnem času na podlagi volilnega
gradiva, ki ji je predloženo, lahko ugotovila izid glasovanja
po pošti. Zato navedeno stališče sodišča ne krši pritožničine
pasivne volilne pravice iz prvega odstavka 43. člena Ustave. Iz
 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. Up-97/00 z dne
16. 11. 2000 (Uradni list RS, št. 115/2000 in OdlUS IX, 303).
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istih razlogov temu stališču sodišča tudi ni mogoče očitati, da je
tako očitno napačno, da bi bilo zaradi tega v neskladju s pravico
do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave.
26. Upravno sodišče se je opredelilo tudi do navedb pritožnice, da je pravočasnost glasovanja po pošti poleg z žigi
mogoče dokazovati tudi z drugimi dokazi. Da je bilo glasovanje
po pošti opravljeno pred dnem, ki je določen z razpisom kot
dan glasovanja, mora biti po stališču sodišča izkazano že ob
odpiranju glasovnic, ne pa z dopolnjevanjem volilnega gradiva
v nadaljnjih pritožbenih postopkih. Iz listin, ki so bile priložene
ustavni pritožbi in pobudi, izhaja, da OVK ob odpiranju glasovnic, ki so prispele po pošti, ni razpolagala z nobenimi listinami
– z volilnim gradivom, iz katerega bi lahko nedvoumno ugotovila, ali so bile vse glasovnice pravočasno oddane na pošto. Zato
se Upravnemu sodišču niti ne bi bilo treba opredeliti do takšnih
navedb pritožnice, saj te za odločitev v obravnavanem primeru
glede na ugotovljeno dejansko stanje niso bile upoštevne. Tudi
če bi bile upoštevne, pa bi bilo treba glede na zgoraj navedene
razloge (glej točko 24 obrazložitve te odločbe) ugotoviti, da
s takšnim stališčem pritožnici nista mogli biti kršeni pravici iz
prvega odstavka 43. člena in iz 22. člena Ustave.
27. Pritožnica zatrjuje tudi, da sta ji bili kršeni pravici iz
drugega odstavka 14. člena in iz 25. člena Ustave. Iz odločbe
Ustavnega sodišča št. Up-92/99 z dne 15. 6. 1999 (OdlUS VIII,
289), na katero se sklicuje tudi pritožnica, izhaja, da bi lahko
bilo sporno, če bi bil za vložitev pritožbe zoper poročilo OVK določen rok, ki bi bil krajši od 48 ur. Vendar se Ustavnemu sodišču
v tem primeru s tema očitkoma ni bilo treba ukvarjati. Pritožnica
namreč ni izkazala, da bi dejstvo, da je imela za sestavo in
vložitev pritožbe manj kot 48 ur časa, vplivalo na učinkovitost
njenega pravnega sredstva. Pritožnica je pritožbo vložila, OS je
o njej odločil po vsebini, iste očitke pa je pritožnica lahko uveljavljala in jih tudi je uveljavljala v pritožbi na Upravno sodišče.
OS in sodišče sta njene pritožbene navedbe obravnavala in
nanje odgovorila. Pritožnica pa ne zatrjuje, da bi v primeru, če
bi imela na voljo za sestavo in vložitev pritožbe 48 ur ali celo
več časa, v pravnem sredstvu lahko uveljavljala še kaj drugega,
kar bi lahko vplivalo na njegovo učinkovitost.
28. V zvezi z odločitvijo sodišča o zavrženju pritožbe
zoper ugotovitveni sklep OS pritožnica navaja, da je s takšno
odločitvijo Upravno sodišče odstopilo od sodne prakse, pri
čemer se sklicuje na sodbo št. U 539/2006 z dne 21. 12. 2006.
Ta navedba bi po vsebini lahko pomenila očitek o odstopu od
ustaljene in enotne sodne prakse, ki bi bil lahko ustavnopravno pomemben z vidika pravice do enakega varstva pravic iz
22. člena Ustave. Vendar pritožnica s sklicevanjem na eno
sodbo Upravnega sodišča ni izkazala ustaljene in enotne sodne prakse.
29. Ustavno sodišče ni presojalo navedb pritožnice o
kršitvi 2. člena Ustave (načela pravne države), saj ta ustavna
določba neposredno ne ureja človekovih pravic ali temeljnih
svoboščin. Zato se nanjo za utemeljevanje ustavne pritožbe ni
mogoče sklicevati.
30. Ker ustavna pritožba ni utemeljena, jo je Ustavno
sodišče zavrnilo.
C.
31. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena, drugega odstavka 40. člena, 25. člena in prvega
odstavka 59. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez
Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, dr. Franc Grad,
Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sodnik dr. Ciril Ribičič je bil
pri obravnavanju in odločanju v tej zadevi izločen. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.
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OBČINE

JESENICE
2905.

Odlok o programu opremljanja za gradnjo
kanalizacijskega omrežja na območju Hrušica
– vzhod

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), 5., 6. in 19. člena Uredbe o vsebini
programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS,
št. 117/04 in 74/05) v zvezi s prvim odstavkom 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ter 13. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine
Jesenice na 7. redni seji dne 31. 5. 2007 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja za gradnjo
kanalizacijskega omrežja na območju
Hrušica – vzhod
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč
za gradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Hrušica –
vzhod (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo
projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana,
št. projekta 6271.

ture,

(2) Skupni stroški investicije za gradnjo kanalizacijskega
omrežja so razdeljeni na:

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

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
3. člen
Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komunalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah programa
opremljanja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
4. člen
(1) Skupni stroški investicije za gradnjo kanalizacijskega
omrežja so 175.875,23 EUR (brez DDV).

Stroški investicije
v novo komunalno
infrastrukturo
(EUR brez DDV)
obstoječi objekti, ki so že priključeni na
kanalizacijski sistem in so že plačali komunalni prispevek
obstoječi objekti, ki se prvič priključujejo na kanalizacijsko omrežje in še niso
plačali komunalnega prispevka
vse ostale zazidljive nepozidane parcele na obravnavanem območju
skupaj

34.870,79
50.111,28
90.893,17
175.875,23

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
5. člen
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture,
2. obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo,
3. obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo,
4. skupni obračunski stroški,
5. podrobnejša merila,
6. gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta.
1. Obračunska območja posameznih vrst komunalne
infrastrukture
6. člen
(1) Obračunsko območje investicije je vzhodni del naselja
Hrušica, (območje objektov ob lokalni cesti preko Kopavnika,
pri čemer se na zahodu zaključi pred stavbo Gasilskega doma
na Hrušici). Na tem območju se zagotavlja priključevanje na
načrtovano kanalizacijo za odpadno komunalno vodo.
(2) Obračunsko območje za obstoječo komunalno infrastrukturo je območje z oznako KA_3.
(3) Obračunsko območje iz drugega odstavka tega člena
je določeno na podlagi Odloka o programu opremljanja zemljišč
za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 75/06).
2. Drugi viri financiranja
7. člen
Drugi viri financiranja znašajo:
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Drugi viri financiranja za investicije
v novo komunalno
infrastrukturo
(EUR brez DDV)

Drugi viri financiranja za stroške
obstoječe primarne
komunalne infrastrukture (EUR
brez DDV)

Drugi viri financiranja za stroške
obstoječe sekundarne komunalne
infrastrukture
(EUR brez DDV

Drugi viri skupaj
(EUR brez DDV)

obstoječi objekti, ki so že priključeni na
kanalizacijski sistem in so že plačali komunalni prispevek

34.870,79

4.101,85

22.776,92

61.749,56

obstoječi objekti, ki se prvič priključujejo na
kanalizacijsko omrežje in še niso plačali
komunalnega prispevka

12.679,20

0,00

0,00

12.679,20

vse ostale zazidljive nepozidane parcele
na obravnavanem območju

0,00

0,00

0,00

0,00

47.549,99

4.101,85

22.776,92

74.428,76

skupaj

3. Obračunski stroški investicij v novo komunalno
infrastrukturo
8. člen
(1) Obračunski stroški novih investicij sekundarne komunalne infrastrukture znašajo 128.325,25 EUR (brez DDV):
Obračunski stroški
investicij
(EUR brez DDV)
obstoječi objekti, ki so že priključeni na
kanalizacijski sistem in so že plačali
komunalni prispevek
obstoječi objekti, ki se prvič priključujejo
na kanalizacijsko omrežje in še niso
plačali komunalnega prispevka
vse ostale zazidljive nepozidane parcele na obravnavanem območju
skupaj
ni.

0,00

37.432,08
90.893,17
128.325,25

(2) Investicij v novo primarno komunalno infrastrukturo
4. Obračunski stroški za obstoječo komunalno
infrastrukturo

9. člen
(1) Stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo so določeni po določilih Odloka o programu opremljanja zemljišč
za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 75/06).
(2) Stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo znašajo
145.070,81 EUR (brez DDV):

Komunalna infrastruktura

Kanalizacijsko omrežje

Stroški za
obstoječo
primarno kom.
inf. (EUR brez
DDV)
21.430,33

Stroški za
obstoječo
sekundarno
kom. infrastrukturo
(EUR brez
DDV)
123.640,49

(3) Stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo so razdeljeni:
Stroški za
obstoječo
primarno kom.
infrastrukturo
(EUR brez
DDV)

Stroški za
obstoječo
sekundarno
kom.
infrastrukturo
(EUR brez
DDV)

obstoječi objekti, ki so že
priključeni na kanalizacijski
sistem in so že plačali komunalni prispevek

4.101,85

22.776,92

obstoječi objekti, ki se prvič priključujejo na kanalizacijsko omrežje in še
niso plačali komunalnega
prispevka

6.253,18

36.965,57

vse ostale zazidljive nepozidane parcele na obravnavanem območju

11.075,30

63.898,00

skupaj

21.430,33

123.640,49

(4) Obračunski stroški za obstoječo primarno komunalno
infrastrukturo so določeni na podlagi primerjave obračunskih
stroškov investicije v novo primarno komunalno infrastrukturo
in stroškov za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo in
na podlagi drugih virov za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo iz 7. člena znašajo in 17.328,48 EUR (brez DDV):
Obračunski stroški
za obstoječo
primarno
komunalno
infrastrukturo
(EUR brez DDV)
obstoječi objekti, ki so že priključeni na
kanalizacijski sistem in so že plačali
komunalni prispevek
obstoječi objekti, ki se prvič priključujejo
na kanalizacijsko omrežje in še niso
plačali komunalnega prispevka
vse ostale zazidljive nepozidane parcele na obravnavanem območju
skupaj

0,00
6.253,18
11.075,30
17.328,48

Uradni list Republike Slovenije

Št.

(5) Obračunski stroški za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo so določeni na podlagi primerjave obračunskih
stroškov investicije v novo sekundarno komunalno infrastrukturo in stroškov za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo in na podlagi drugih virov za obstoječo sekundarno
komunalno infrastrukturo iz 7. člena znašajo 0 EUR.
5. Skupni obračunski stroški
10. člen
(1) Vsota obračunskih stroškov iz 8. člena in 9. člena so
skupni obračunski stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka.
(2) Skupni obračunski stroški znašajo 145.653,73 EUR
brez DDV:
Skupni obračunski
stroški
(EUR brez DDV
obstoječi objekti, ki so že priključeni na
kanalizacijski sistem in so že plačali
komunalni prispevek

0,00

obstoječi objekti, ki se prvič priključujejo
na kanalizacijsko omrežje in še niso
plačali komunalnega prispevka

43.685,26

vse ostale zazidljive nepozidane parcele na obravnavanem območju

101.968,46

skupaj

145.653,73
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Zemljiška parcela

Naslov

86/1(objekt), 84/1 (f.z.)

Hrušica 2 b

86/2 (objekt), 83/3, 84/2 (f.z)

Hrušica 2 (zgornja etaža)

86/2 (objekt), 83/3, 84/2 (f.z)

Hrušica 2 (spodnja etaža)

87/2

Hrušica 2 c

74/4 (objekt), 74/5 (f.z.)

Hrušica 3 a

74/2 (objekt), 74/3 (f.z.)

Hrušica 3 c

7/3

Hrušica 3 b

7/2, 7/4

Hrušica 4

82/1

Hrušica 2 a

(2) Lastnikom obstoječih objektov, ki se prvič priključujejo
na kanalizacijsko omrežje in komunalnega prispevka še niso
plačali, se komunalni prispevek določi na osnovi zmanjšanih
obračunskih stroškov za vlaganja v kanalizacijsko omrežje.
(3) Kot vlaganja v kanalizacijsko omrežje se štejejo stroški obstoječih greznic (38.586,89 EUR brez DDV). Komunalni
prispevek, ki ga morajo plačati lastniki obstoječih objektov, ki
se prvič priključujejo na kanalizacijsko omrežje in komunalnega prispevka še niso plačali komunalnega prispevka znaša
5.098,38 EUR (brez DDV) in se med zavezance deli na osnovi
neto tlorisnih površin objektov:
Komunalni prispevek (EUR)

Zemljiška parcela

Naslov

78/2

Hrušica 1

350,08

77/2

-

590,00

100/6

Hrušica 11C

422,49

6/10, 6/11 (objekt),
6/5,6/7,6/8,6/9 (f.z)

Hrušica 5A

537,17

100/4

Hrušica 11A

403,99

100/5

Hrušica 11B

332,11

11/0

Hrušica 11

422,49

6/3

Hrušica 5

350,08

6/2(objekt), 3(f.z)

Hrušica 7

462,13

1/0

Hrušica 9

330,00

6. Podrobnejša merila

7/1

-

524,49

11. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila
neto tlorisne površine pri določitvi obračunskih stroškov za
obstoječo komunalno infrastrukturo je 0,5:0,5.
(2) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila
neto tlorisne površine pri določitvi obračunskih stroškov za
novo komunalno infrastrukturo je 0,3:0,7.
(3) Faktor dejavnosti je 1.
(4) Olajšav za zavezance ni.

9/0

Hrušica 6

373,34

(3) Obračunski stroški na enoto mere za vse zazidljive
nepozidane parcele:

Obračunski stroški na
enoto mere

obstoječa primarna komunalna infrastruktura
novo kanalizacijsko
omrežje

Obračunski
strošek / neto
tlorisno
površino (EUR
brez DDV)

Obračunski
strošek / zemljišče (EUR
brez DDV)

1,56

0,58

13,71

4,44

SKUPAJ

5.098,38

(4) Vsem novim investitorjem gradnje na zazidljivih nepozidanih parcelah se obračuna komunalni prispevek na podlagi
seštevka obračunskih stroškov izračunanih na podlagi stroška
na enoto neto tlorisne površine in enoto zemljišča iz 10. člena,
podrobnejših meril iz 11. člena in dejanske neto tlorisne površine objekta in gradbene parcele objekta.

7. Komunalni prispevek

8. Gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta

12. člen
(1) Lastniki obstoječih objektov, ki so že priključeni na
kanalizacijsko omrežje, so zaradi že plačanega komunalnega
prispevka oproščeni plačila komunalnega prispevka. Ti objekti
so naslednji:

13. člen
(1) V spodnji tabeli so prikazane neto tlorisne površine in
gradbene parcele, uporabljene za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo in delitev stroškov
med posamezne objekte.
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Obstoječi

Naslov

Neto tlorisna
površina
(m2)

Zemljiška
parcela
(m2)

78/2

da

Hrušica 1

178

501

77/2

da

-

554

1827

86/1(objekt), 84/1 (f.z.)

da

Hrušica 2B

278

1443

86/2 (objekt), 83/3, 84/2 (f.z)

da

Hrušica 2

349

1122

82/1

da

Hrušica 2A

226

815

84/6

da

-

131

178

87/2

da

Hrušica 2C

354

1005

100/6

da

Hrušica 11C

291

1279

6/10, 6/11 (objekt), 6/5,6/7,6/8,6/9 (f.z)

da

Hrušica 5A

471

1497

100/4

da

Hrušica 11A

262

1371

100/5

da

Hrušica 11B

149

727

11/0

da

Hrušica 11

291

1799

6/3

da

Hrušica 5

178

354

6/2(objekt), 3(f.z)

da

Hrušica 7

354

798

1/0

da

Hrušica 9

146

329

7/3

da

Hrušica 3B

281

566

74/2 (objekt), 74/3 (f.z.)

da

Hrušica 3C

271

610

74/4 (objekt), 74/5 (f.z.)

da

Hrušica 3A

277

623

7/1

da

-

452

701

7/2, 7/4

da

Hrušica 4

491

663

9/0

da

Hrušica 6

214

913

6198

19121

6629

20451

6629

20451

12827

39572

SKUPAJ obstoječi objekti
6/6, 6/1, 5/0, 84/3,87/1, 82/2, 81, 84/5, 85, 90/1, 91/9,
91/1 (območje urejanja J1/S5-ZN*)

ne

-

SKUPAJ predvideni objekti
SKUPAJ
(2) Neto tlorisne površine so določene na podlagi bruto
etažnih površin z upoštevanjem faktorja 0,83 (povzeto po:
Primerjava izračuna površin stavb po SIST 9836 s po JUS
U.C2.100, Štefan Žemva, 2003).
(4) Vsota gradbenih parcel predvidenih objektov za območju urejanja J1/S5-ZN* je enaka velikosti vseh zemljiških parcel,
izvzeta je parcela javne ceste 407/3 k.o Hrušica. Vsota neto
tlorisnih površin predvidenih objektov je določena na podlagi karakterističnega območja, ki ga predstavljajo že obstoječi objekti
dela naselja, ki se priključuje na novo kanalizacijsko omrežje.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v EUR brez DDV.
(2) Stroški iz in 11. člena tega odloka se indeksirajo za
obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta
po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne
zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne
odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen

za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo
v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela
– ostala nizka gradnja«.
(3) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture
iz tega programa opremljanja lahko občina s pogodbo odda
zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
15. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Jesenice.
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-10/2007
Jesenice, dne 31. maja 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

Uradni list Republike Slovenije
KOBARID
2906.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) je Občinski svet
Občine Kobarid na 29. redni seji dne 15. 11. 2005 sprejel

Št.
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SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Kozje

II.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj
grajenega javnega dobra in postane lastnina Občine Kobarid.

I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Kozje se imenujejo
naslednji člani:
Predsednica: Andreja Reher, Srebrnik 22, Bistrica ob Sotli
Namestnik predsednice: Franci Strmecki, Podsreda 54,
Podsreda
Članica: Klavdija Resnik, Kozje 85a, Kozje
Namestnica članice: Vanja Kolar, Kozje 11, Kozje
Članica: Marija Potočnik, Gubno 38a, Lesično
Namestnica članice: Tanja Gril Leskovšek, Gubno 34,
Lesično
Članica: Svetlana Bračun, Kozje 121, Kozje
Namestnik članice: Marjan Kocman, Lesično 7, Lesično.

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

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 11. 7. 2007.

SKLEP
I.
S tem sklepom se ukinja kot grajeno javno dobro parc.
št. 2947/5 k.o. pot v izmeri 98 m2 k.o. Sužid.

Št. 465-15/03
Kobarid, dne 5. junija 2007

Št. 032-0001/2007-6/08
Kozje, dne 7. junija 2007

Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

KOZJE
2907.

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

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99, 98/00 in 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na
6. redni seji dne 7. 6. 2007 sprejel naslednji

SKLEP
Občina Kozje daje soglasje k ceni socialno varstvene
storitve »Pomoč na domu«.
Cena storitve »Pomoč na domu« znaša v letu 2007 13,54
EUR (3.244,73 SIT) na efektivno uro.
Občina Kozje subvencionira iz proračunskih sredstev
uporabnikom storitve »Pomoč na domu« 9,99 EUR (2.394,00
SIT) na efektivno uro.
Po odbiti subvenciji znaša cena socialno varstvene storitve »Pomoč na domu« za uporabnike 3,55 EUR (850,72 SIT)
na efektivno uro.
Št. 032-0001/2007-6/11
Kozje, dne 7. junija 2007
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

2908.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Kozje

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odločba US) in
16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00,
65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 6. redni seji dne 7. 6.
2007 sprejel

MISLINJA
2909.

Odlok o dopolnitve Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za Občino Mislinja

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) je Občinski svet Občine Mislinja na podlagi 20. člena Statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, prečiščeno besedilo, št. 115/00, 60/02,
114/04 in 43/07) na 9. seji dne 7. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o dopolnitve Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za Občino Mislinja
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Mislinja (Uradni list RS,
št. 43/07), se dopolni besedilo 7. člena z drugim odstavkom,
ki se glasi:
»V teh primerih in v primeru prizidav se ne uporabljajo
določila 6. člena odloka o faktorju izrabe.
2. člen
V 6. členu se črta prva alinea, ki se glasi »prostostoječe
hiše 0,4«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-01/2006
Mislinja, dne 7. junija 2007
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.
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SLOVENSKE KONJICE
2910.

Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem
priprave občinskih prostorskih aktov
(Strategije prostorskega razvoja in
Prostorskega reda Občine Slovenske Konjice)
po določbah novega Zakona o prostorskem
načrtovanju

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi
27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice
sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
v zvezi z nadaljevanjem priprave občinskih
prostorskih aktov (Strategije prostorskega
razvoja in Prostorskega reda Občine Slovenske
Konjice) po določbah novega Zakona o
prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskih prostorskih aktov ter vrsta in območje prostorskih aktov
1.1 UVODNE UGOTOVITVE
Dne 28. 4. 2005 je začel veljati Zakon o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07), s katerim se
razveljavlja Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list

Zap.
št.

Aktivnost

Uradni list Republike Slovenije
RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) v delu, ki se
nanaša na prostorsko načrtovanje, to je na vrsto prostorskih
aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za
njihovo pripravo in sprejem, na opremljanje stavbnih zemljišč
in komunalni prispevek ter na vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema.
Nov ZPNačrt vpliva na postopek priprave in sprejemanja
Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine
Slovenske Konjice, za katerega je bil Program priprave objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/06 z datumom 18. 8. 2006
(Program priprave SPRO in PRO po ZUreP-1).
S tem sklepom se, ob upoštevanju 46. člena ZPNačrt-a
ter ugotovljenega stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov
na osnovi prej navedenega Programa priprave SPRO in PRO
po ZUreP-1, ugotavlja in določa:
– ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta
in določitev vrste in območja prostorskega načrta;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti;
– roki za pripravo prostorskega načrta in njegovih posameznih faz.
1.2 UGOTOVITVE STANJA PRI PRIPRAVI OBČINSKIH
PROSTORSKIH AKTOV NA OSNOVI PROGRAMA PRIPRAVE
SPRO IN PRO PO ZUreP-1
1.2.1 Do sprejetja tega ugotovitvenega sklepa so bile pri
pripravi Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda
Občine Slovenske Konjice po ZUreP-1 opravljene naslednje
aktivnosti:

Datum

Objavljeno / obveščeni

1.a

Obvestilo o nameri priprave Strategije prostorskega razvo- 6. 3. 2005
ja Občine (CPVO)

RS, Ministrstvo za okolje in prostor

1.b

Odločba št. 354-09-157/2005 z datumom 16. 6. 2005
(CPVO je potrebno izvesti)

30. 6. 2005

Občina Slovenske Konjice

2.

Obvestilo o pričetku priprave Strategije prostorskega
razvoja občine

17. 1. 2006

– Radio Rogla
– Radio Štajerski val

3.

Sklep o imenovanju delovne skupine za izdelavo program- 19. 1. 2006
skih izhodišč kot podlaga za pripravo osnutka programa
priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Slovenske Konjice

– imenovani člani

4.

Poziv k oddaji razvojnih pobud k strategiji prostorskega
razvoja Občine Slovenske Konjice

27. 1. 2006

– svetniki OS Občine Slovenske Konjice
– Krajevne skupnosti občine
– Novice
– spletna stran občine
– oglasna deska občine

5.

Obvestilo (sosednjim občinam) o pripravi Strategije
prostorskega razvoja občine in prostorskega reda Občine
Slovenske Konjice

7. 7. 2006

Občine:
– Zreče
– Oplotnica
– Slov. Bistrica
– Šmarje pri Jelšah
– Šentjur
– Vojnik

6.

Prva prostorska konferenca za Strategijo prostorskega
13. 7. 2006
razvoja občine in prostorski red Občine Slovenske Konjice

– Novice
– nosilci urejanja prostora

7.

Program priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Slovenske Konjice

18. 8. 2006

Uradni list RS, št. 88/06

8.

Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev za Strategijo in Red

vloge:
31. 8. 2006

– 21 nosilcev urejanja prostora
– 9 drugih sodelujočih

– 20 nosilcev urejanja prostora
podane
– 8 drugih sodelujočih
smernice
do 21.12.006 – 1 občina
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1.2.2 Do sprejetja tega ugotovitvenega sklepa so bile pri
pripravi Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda
Občine Slovenske Konjice po ZUreP-1 izdelane naslednje strokovne podlage (SP) ter opravljeno delo:
– SP Analiza stanja in teženj v prostoru Občine Slovenske
Konjice.
– SP izhodišča in cilji prostorskega razvoja Občine Slovenske Konjice.
– Izdelava kriterijev za odločanje o pobudah za spremembo rabe (poselitev z možnostmi osnovne komunalne opreme,
varovanja in omejitve v prostoru).
– Izdelava popisnih listov za 232 pobud za spremembo
rabe z oceno možnosti nadaljnje obravnave pobud glede na
izbrane kriterije; opravljeno je bilo svetovanje 118 pobudnikom
za nadaljevanje obravnave njihovih pobud.
– Posamezni pobudniki za spremembo rabe so predložili
54 SP kot utemeljitev svojih pobud, v izdelavi pa je še 10 SP za
spremembo rabe (predvsem občinske pobude).
– Oblikovanje in utemeljitev posameznih pobud za spremembo rabe v sklopu izdelave Elaborata (SP) za poselitev (v
pripravi).
– SP s področja kmetijstva (v pripravi).
1.3 UGOTOVITVE STANJA IN USKLADITVE PRI PRIPRAVI OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV GLEDE NA DOLOČILA NOVEGA ZPNačrt.
1.3.1 Glede na to, da še ni bila izvedena javna razgrnitev
Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine
Slovenske Konjice po ZUreP-1, se skladno z določili prvega in
drugega odstavka 89. člena ZPNačrt-a, postopki za sprejem
obeh prostorskih aktov nadaljujejo in končajo po določbah
ZPNačrt-a kot Občinski prostorski načrt Občine Slovenske
Konjice (OPN Občine Slovenske Konjice).
1.3.2 OPN Občine Slovenske Konjice, ki bo pripravljen
za celotno območje Občine Slovenske Konjice, bo skladno z
39. členom ZPNačrt-a vseboval:
Strateški del OPN:
– izhodišča in cilji ter zasnova prostorskega razvoja občine;
– usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo,
usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe
zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo javne
infrastrukture lokalnega pomena;
– območja naselij vključno z območji razpršene gradnje,
ki so z njimi prostorsko povezana;
– območja razpršene poselitve.
Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora, ki bo določal:
– območja namenske rabe prostora;
– prostorske izvedbene pogoje;
– območja, za katera se pripravijo občinski podrobni načrti
(OPPN).
1.3.3 Občina Slovenske Konjice bo pri vsebini, obliki
in načinu priprave OPN ter pri pogojih za določitev območij
sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, upoštevala podzakonske predpise iz 39. in 112. člena
ZPNačrta-a.
1.3.4 Kot ocena stanja (v prostoru) ostaja v veljavi tč. 1.2
»Ocena stanja« iz Programa priprave SPRO in PRO po
ZUreP-1.
1.3.5 Na osnovi odločbe št. 354-09-157/2005 z dne 17. 6.
2005, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, ter ob upoštevanju določil 16. in 47. člena ZPNačrt-a, bo postopek celovite presoje vplivov OPN Občine Slovenske Konjice vključen v
postopek priprave in sprejemanja OPN Občine Slovenske Konjice. Občina Slovenske Konjice bo zagotovila izdelavo Okoljskega poročila skladno za zahtevami ZPNačrt‑a in zakona, ki
ureja varstvo okolja.
1.3.6 Predmet in programska izhodišča za pripravo OPN
Občine Slovenske Konjice ostajajo enaka kot so opredeljena v
2. tč. »Predmet, programska izhodišča in ureditveno območje«
iz Programa priprave SPRO in PRO po ZUreP-1.
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2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z ZPNačrt-om ter
podzakonskimi predpisi do tiste stopnje natančnosti, ki omogočajo odločitve na strateškem in izvedbenem nivoju.
Za pripravo OPN Občine Slovenske Konjice se smiselno uporabijo že izdelane študije in analize, ki so vezane na
usmerjanje prostorskega razvoja. Pripravljavec OPN Občine
Slovenske Konjice v sodelovanju z izdelovalcem poskrbi za
pripravo oziroma pridobitev strokovnih podlag, ki morajo vsebovati analize stanja in možnosti ter podati strokovne rešitve
prostorskega razvoja glede na:
– analizo razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti
v prostoru;
– poselitev (omrežje naselij, poselitvena območja, usmeritve in kriterije za razvoj ter urejanje naselij);
– zasnovo komunalne infrastrukture s pogoji za komunalno opremljanje;
– izhodišča za organizacijo družbene javne infrastrukture.
Kot podlaga za vsebino strateškega in izvedbenega dela
OPN Občine Slovenske Konjice se pripravijo Urbanistični načrti
za območje mesta Slovenske Konjice in razvojnih središč Loče
in Tepanje.
Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku priprave
OPN Občine Slovenske Konjice ugotovi, da so pomembne za
kvalitetno pripravo.
Geodetske podlage (M 1:50000 in M 1:25000 ter M
1:5000) za potrebe izdelave OPN Občine Slovenske Konjice
zagotovi pripravljavec in jih posreduje izdelovalcu.
3. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za
načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki so že podali smernice za
načrtovanje prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, so bili
določeni v tč. 3.2 »Nosilci urejanja prostora« iz Programa priprave SPRO in PRO po ZUreP-1 in se smiselno upoštevajo pri
nadaljevanju priprave OPN Občine Slovenske Konjice.
Določila iz tč. 3. »Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi Strategije in Reda« (pripravljavec, projektni svet, nosilci urejanja prostora, izdelovalec)
iz Programa priprave SPRO in PRO po ZUreP-1, se smiselno
upoštevajo pri pripravi OPN Občine Slovenske Konjice.
4. Roki za pripravo prostorskega načrta in njegovih
posameznih faz
Priprava OPN Občine Slovenske Konjice (OPN) se bo po
sprejetju tega ugotovitvenega sklepa nadaljevala in zaključila
po naslednjem terminskem planu:
– izdelava strokovnih podlag za OPN: junij–september
2007;
– priprava delovnega dopolnjenega osnutka OPN: september 2007:
– usklajevanje delovnega dopolnjenega osnutka OPN z
najpomembnejšimi nosilci urejanja prostora: september–okto
ber 2007;
– potrditev delovnega dopolnjenega osnutka OPN: začetek novembra 2007;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPN: prva polovica novembra 2007;
– priprava okoljskega poročila (OP): julij–prva polovica
novembra 2007;
– pridobitev mnenja MOP o ustreznosti OP in dopolnjenega osnutka OPN: november–december 2007;
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega
osnutka OPN: december 2007–januar 2008;
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– stališča do pripomb in predlogov: do konca januarja
2008;
– priprava predloga OPN: prva polovica februarja 2008;
– predložitev predloga OPN na MOP: konec februarja
2008;
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPN (v pristojnosti MOP): marec–april 2008;
– izdaja sklepa o potrditvi OPN ter izdaja potrdila, da so
vplivi izvedbe OPN na okolje sprejemljivi (v pristojnosti MOP):
konec aprila 2008;
– prva obravnava predloga OPN na občinskem svetu:
maj 2008;
– druga obravnava predloga OPN na občinskem svetu:
junij 2008;
– objava odloka o OPN: začetek julija 2008.
Št. 350-01-0002/2005
Slovenske Konjice, dne 8. junija 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorišek l.r.
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površine v lasti Občine Tišina, ki so namenjene splošni javni
rabi.
3. člen
Takse se določajo v točkah. Višina taks za posamezne
taksne predmete je določena v posebnem delu – tarifi občinskih
taks, ki je sestavni del tega odloka. Za taksne tarife, ki imajo
izračun takse po dnevih, se upoštevajo koledarski dnevi, za
taksne tarife, ki imajo izračun takse na leta, pa se v primeru
časovno krajše uporabe taksnih predmetov, taksa ustrezno
preračuna na dneve.
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša
0,0476 EUR.
Vrednost točke se enkrat letno s sklepom župana uskladi
z indeksom cen življenskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični
urad Republike Slovenije. Uskladitev za tekoče leto sprejme
župan do konca januarja tekočega leta.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja
predmete ali izvaja storitve, za katere so uvedene občinske
takse.

ODLOK
o občinskih taksah v Občini Tišina

5. člen
Občinske takse ne plačujejo državni ter občinski organi,
vaške skupnosti v Občini Tišina ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Tišina.
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne,
športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo
društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem v Občini
Tišina ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem
prostoru. Občinska taksa se ne plačuje za objave političnih
strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.
Župan Občine Tišina lahko v izjemnih primerih, ko gre za
širši družbeni interes in taksni zavezanec ali namen prireditve
ni naveden v prejšnjih odstavkih, oprosti taksnega zavezanca
plačila občinske takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki
je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v
Občini Tišina.

I. TEMELJNE DOLOČBE

III. ODMERA OBČINSKIH TAKS

1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske
takse v Občini Tišina, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo
takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
V Občini Tišina se plačujejo občinske takse za:
1. uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih
prireditev,
2. oglaševanje na javnih mestih,
3. parkiranje na javnih površinah,
4. uporabo javnega prostora za kampiranje,
5. druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa
zakon.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz drugega odstavka
tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen
drug način plačila.

6. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih za posamezne taksne predmete.
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta
oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v
katerem je zavezanec pisno obvestil občinsko upravo Občine
Tišina o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju
njegove uporabe ali z dnem odstranitve taksnega predmeta,
ter s potekom dneva zadnje uporabe taksnega predmeta, če
je taksa določena v dnevih.
Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec
začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.

TIŠINA
2911.

Odlok o občinskih taksah v Občini Tišina

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo),
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni
list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 6. redni seji
dne 1. 6. 2007 sprejel

2. člen
Za javna mesta in javne prostore po tem odloku štejejo
javne površine, površine ali objekti, ki spadajo v grajeno javno dobro ter površine v lasti Občine Tišina, ki so namenjene
splošni javni rabi.
Javne površine po tem odloku so javne površine, katerih
raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in so opredeljene
kot takšne po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov, površine ali objekti, ki spadajo v grajeno javno dobro ter

7. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti
prijaviti občinski upravi Občine Tišina pred začetkom uporabe
oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z dnem
odstranitve oziroma uporabe le-tega. Prijava taksne obveznosti
mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe
oziroma namestitev taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.). Za prijavo taksne obveznosti šteje
tudi vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo javnih površin.
Taksni zavezanec je dolžan občinski upravi Občine Tišina prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun
občinske takse.
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Če taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in vsake
spremembe o taksnih predmetih, se odmeri občinska taksa
po evidencah taksnih predmetov v istem koledarskem letu za
tekoče leto ali podatkih, ugotovljenih s strani občinske uprave
Občine Tišina.
8. člen
Takso odmerja občinska uprava Občine Tišina, izterjuje
pa pristojni davčni organ po predpisih o davčni izvršbi. Za zapadle in neplačane občinske takse po dokončnosti odločb, se
zaračunavajo zakonite zamude obresti.
Občinske takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem
odloku ali tarifi občinskih taks drugače določeno. Taksnemu
zavezancu se plačilo odmeri z odločbo občinske uprave Občine
Tišina. Osnovna za odmero občinske takse so podatki, pridobljeni na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih
organov, prijav pristojnih inšpekcijskih služb ter evidenc občinske uprave iz 7. člena tega odloka.
Taksni zavezanec je dolžan takso plačati v 15 dneh od
dokončnosti odločbe. O plačilu občinske takse se taksnemu
zavezancu na njegovo zahtevo izda ustrezno potrdilo.

Št.

11. člen
Občinske takse po tem odloku so prihodek proračuna
Občine Tišina in se namensko uporabijo za vzdrževanje javnih
površin.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
12. člen
Občinska uprava in pristojne inšpekcijske službe na terenu ugotavljajo, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega
predmeta prijavljena ter preverjajo resničnost podatkov na
prijavah taksne obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so
bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki
vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila
plačana ali plačana v celoti v roku, navedenem v odločbi, lahko
občinska uprava in pristojni občinski organ oziroma inšpekcijska služba odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev
taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja
storitev na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih
za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje
storitev na javni površini določa ta odlok.
V. GLOBE
13. člen
Z globo 150,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik
ali odgovorna oseba pravne osebe,
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem
odloku,
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– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
– če uporablja javno površino brez pridobitve dovoljenja,
– če ne upošteva odredbe inšpekcijskega organa iz drugega odstavka 13. člena tega odloka.
Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba podjetnik posameznik in posameznik, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena s samostojnim opravljanjem
dejavnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odloka
o komunalnih taksah v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 108/01,
13/03 in 59/03).
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

9. člen
Občinska taksa za uporabo javnih površin po tem odloku
se odmeri hkrati z izdajo dovoljenja za posebno uporabo javne
površine, v skladu s predpisi o ureditvi cestnega prometa v Občini Tišina. V primeru, kadar je predmet uporabe površina v lasti
Občine Tišina, ki je namenjena splošni javni rabi, se izda dovoljenje in odmeri občinska taksa, kadar so taksni predmeti začasne
naravne ali gre za postavitev letnega gostinskega vrta.
10. člen
Taksni zavezanec, ki je opremil javno površino ali je imel
stroške v zvezi z vzdrževanjem te površine in to izkazuje z
ustrezni dokumentacijo, je oproščen plačila takse za vse taksne predmete, katere uporablja, vendar največ do višine 80%
lastnih vlaganj, če so ta vlaganja utemeljena in nujna. Višino
oprostitve določi občinska uprava.
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Št. 007-0020/2007
Tišina, dne 6. junija 2007
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.
POSEBNI DEL – TARIFE OBČINSKIH TAKS
TARIFNA ŠTEVILKA 1 – uporaba javnih površin za
prirejanje razstav in zabavnih prireditev
1.1 cirkusi, zabavni parki in razstave,
za vsak m2 dnevno
4 točk
1.2 javne prireditve (zabave in druge prireditve)
s profitnim namenom, za vsak m2 dnevno
5 točk
Taksni zavezanec plača takso pred oz ob pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Pojasnila: Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin
ali prireditelj zabavne ali druge pridobitvene prireditve.
stih

TARIFNA ŠTEVILKA 2 – oglaševanje na javnih me-

2. 1. Reklamni objekti
Za uporabo plakatnih mest, kijih določi pristojni organ
Občine Tišina ter za druge reklamne napise, objave, oglase,
reklamne table, panoje, reklamne kažipote in JUMBO panoje,
ki so pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih, se
plača taksa (na leto):
1. Če so trajnega značaja – letno glede na velikost:
točk
enostransko

točk
dvostransko

– do 0,5 m2

1000

1800

– od 0,51 m2 do 1,0 m2

2000

3600

– od 1,1 m2 do 2,0 m2

3000

5400

– od 2,1 m2 do 3,0 m2

4000

7200

– nad 3,1 m2

5000

9000

– t.i. JUMBO panoji

5000

10000

2. Za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav, oglasov,
reklamnih table, panojev, reklamnih kažipotov, JUMBO panojev, ki nimajo trajnega značaja, glede na velikost na dan:
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– do 0,5 m2
– od 0,51 m2 do 2,5 m2
– nad 2,51 m2

Uradni list Republike Slovenije

točk
enostransko

točk
dvostransko

4
10
30

8
20
60

3. Za plakate, za vsakega izobešenega, do 10 dni 7 točk
Pojasnilo:
a) Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne ali fizične
osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako
opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so
taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov – objektov.
b) plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru svojih
dejavnosti oproščeni; objave državnih ter občinskih organov
Občine Tišina, objave političnih strank in neodvisnih kandidatov
v predvolilnem obdobju, objave kulturnih in športnih prireditev,
kakor tudi reklamnih panojih na športnih igriščih, ki jih iz svoje
dejavnosti objavljajo društva s sedežem v Občini Tišina, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne znamenitosti,
ter objave dobrodelnih in humanitarnih organizacij.
c) Za taksni predmet se ne šteje en zakonsko obvezna
označba firme, na zgradbi firme ali na zemljišču, kjer je sedež
firme. Za firme, ki so registrirane na območju Občine Tišina,
pa še en taksni predmet izven zemljišča, kjer je sedež firme.
Za taksni predmet se po tem odloku ne šteje označba firme
na predstavitvenem panoju, ki se postavlja v okviru turistično
promotivne dejavnosti v občini in katerega lastnik je občina.
2.2. Priložnostna sporočila
Za priložnostna sporočila, objave in razglase po lokalnih
stabilnih in mobilnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicem in
podobnimi sredstvi se plača dnevno
500 točk
Pojasnilo:
Taksni zavezanec po tej tarifni številki (2.2.) je tisti, ki
izvaja sporočanje prek ozvočevalnmih sredstev.
Zavezanec je dolžan taksno obveznost prijaviti in poravnati pri občinski upravi Občine Tišina pred pričetkom izvajanja.
Glede oprostitve taksne obveznosti se smiselno uporablja
odstavek b) tarifne številke 2.1.
nah

TARIFNA ŠTEVILKA 3 – parkiranje na javnih površi-

Za parkiranje na javnih površinah se po tej tarifni številki
plača taksa
– za priložnostna parkirišča, dnevno
50 točk
Pojasnila:
Taksni predmet tej tar.št. je začasna uporaba javne površine za določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti
tega prostora (parkiranje ob večjih prireditvah ipd.).
TARIFNA ŠTEVILKA 4 – uporaba javnega prostora za
kampiranje
Za kampiranje na javnih površinah se po tej tarifni številki
plača taksa
– za vsak m2 dnevno
2 točki
Pojasnila:
Taksni predmet po tej tar.št. je začasna uporaba javnega
prostora za določen namen (kot npr. šotorjenje), ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora.
TARIFNA ŠTEVILKA 5 – druge oblike javnih površin
Za uporabo drugih oblik javnih površin se plača taksa:
5.1. gostinski vrtovi:
gostinski vrtovi na m2 (letno)
20 točk
5.2. kioski in stojnice:
kioski in stojnice m2 (na m2)
55 točk
5.4. gradišča in drugi začasni nameni:
5.3.1. gradišča, preklopi in drugi začasni nameni, za vsak
m2 dnevno
– če uporaba javne površine traja do 3 mesece: 2 točki
– če uporaba javne površine traja nad 3 mesece: 1 točka

5.5. reklamne vitrine:
5.5.1. vitrine do 2 m2 (letno)
1.500 točk
2.5.2 vitrine nad 2 m2 (letno)
4.000 točk
Pojasnila:
Z javnim prostorom oziroma površino po je mišljena celotna površina cest, pločnikov zer drugih javnih objektov.
Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni uporabnik javne površine oziroma organizator prireditev. Taksni zavezanec
za reklamne vitrine je lastnik vitrine.

TREBNJE
2912.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Trebnje v letu 2007 in 2008

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98, 70/00, 51/02, 94/02 in 69/05) in
19. člena 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

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank
v Občini Trebnje v letu 2007 in 2008
1.
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma
kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Trebnje, sorazmerno številu glasov
volivcev, ki so jih dobile na volitvah.
2.
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih
strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto
s sprejemom odloka o proračunu.
Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišč, da ta ne
smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Trebnje opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi
lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno proračunsko leto.
3.
Strankam, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski
svet, in so dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev
enega člana v občinski svet, pripada v letu 2007 0,78 EUR
na glas volilca, ki je veljavno glasoval za te stranke in v letu
2008 0,80 EUR na glas volilca, ki je veljavno glasoval za te
stranke.
4.
Sredstva se strankam priznavajo in nakazujejo mesečno,
v višini 1/12 od pripadajočega zneska, na njihov podračun.
5.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje z dne
17. 4. 2003.
6.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-154/2007
Trebnje, dne 6. junija 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

Uradni list Republike Slovenije
VELIKE LAŠČE
2913.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
za območje VP 25/1 Ločica – območje
proizvodnih dejavnosti

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Velike
Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB) je
župan Občine Velike Lašče sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za območje VP 25/1
Ločica – območje proizvodnih dejavnosti
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Po veljavnem dolgoročnem planu (Odlok o dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 in
družbenem planu Občine Vič Rudnik za obdobje 1986–1990
za območje Občine Velike Lašče; Uradni list RS, št. 11/86,
23/91, 71/93, 62/94, 70/98, Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/04) je za plansko celoto Ločica predvidena izdelava
občinskega lokacijskega načrta z oznako VP 25/1 Ločica – območje proizvodnih dejavnosti. Občinski lokacijski načrti se po
novem zakonu (Zakon o prostorskem načrtovanju-ZPNačrt;
Uradni list RS, št. 33/07) imenujejo občinski podrobni prostorski
načrt (OPPN – kot je navedeno v nadaljevanju).
Območje za katero se izdeluje občinski podrobni prostorski načrt se nahaja ob magistralni cesti Ljubljana–Kočevje
G2-106, južno od naselja Turjak. Obravnavana zemljišča so
sedaj gozdna in delno kmetijska zemljišča (travniki). Preko
območja je speljana lokalna cesta do vasi Laporje. Zemljišče
je nepozidano in ni komunalno opremljeno.
Razlog za pripravo OPPN je ureditev površin za proizvodne in transportne dejavnosti, ki so vezane na prometno
povezavo Ljubljana–Kočevje. Z organizacijo že obstoječih dejavnosti (v naselju Turjak) in umeščanjem novih se izkoristi
lego ob tranzitni poti ter ustvari nova delovna mesta znotraj
občinskih meja.
S tem sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje VP 25/1 Ločica
– območje proizvodnih dejavnosti se opredelijo ocena stanja,
razlogi in pravna podlaga za izdelavo in sprejem OPPN, predmet in programska izhodišča OPPN, okvirno ureditveno območje OPPN, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi
OPPN, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve
strokovnih rešitev, navedba in način pridobitve geodetskih podlag, roki za pripravo OLN oziroma njegovih posameznih faz ter
obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN.
2. Predmet in programska izhodišča
Predmet OPPN je izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VP 25/1 Ločica – območje
proizvodnih dejavnosti, s katerim bodo ob upoštevanju temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja določeni lokacijski
pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja
objektov ter eventualni prostorski ukrepi.
Predmet izdelave podrobnega prostorskega načrta so
vse prostorske ureditve, ki so potrebne za izgradnjo območje
proizvodnih dejavnosti, ki se nahaja južno od naselja Turjak,
neposredno ob magistralni cesti.
Zaradi ureditve bo potrebna:
– rekonstrukcija obstoječega priključka na magistralno
cesto Ljubljana–Kočevje G2-106 z zavijalnimi pasovi za levo
zavijanje na magistralni cesti;
– preveritev možnosti izvedbe dodatnega cestnega priključka, ki bo lokalno cesto do naselja Laporje priključevala na
južni strani predvidene proizvodne cone;
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– prometna, komunalna in energetska infrastruktura znotraj območja urejanja.
Zasnova predvideva naslednjo programsko shemo:
1. dejavnosti vezane na transport:
– parkirišče za tovornjake,
– garažni objekti,
– skladiščni objekti,
– spremljajoče in servisne dejavnosti,
– cestna baza za vzdrževanje državnih in občinskih
cest.
2. storitvene dejavnosti
– gostinstvo, trgovina,
– ostale storitvene dejavnosti.
3. proizvodne dejavnosti
– klavno mesni predelovalni obrat,
– obdelava lesa,
– izdelava gradbenih izdelkov.
Poleg naštetih dejavnosti si Občina Velike Lašče pridržuje
pravico, da v fazi izdelave OPPN doda še katero od neimenovanih dejavnosti, ki jih potrdi Občinski svet. Nobena dejavnost
ne bo smela imeti negativnega vpliva na okolje, to je vodo,
zrak in zemljo.
3. Ureditveno območje prostorskega načrta
Območje OPPN za območje VP 25/1 Ločica – območje proizvodnih dejavnost obsega naslednje parcele, vse k.o.
Turjak: 1919/1-del, 1920, 1922, 1923, 1925-del, 1926, 1927,
1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1937/2, 3585/2, 3611/2, 3611/3,
3996/2, 3996/3 in 4002/4-del (cesta).
Ocenjena velikost obravnavanega območja je
62.200 m2.
4. Organizacija priprave OPPN in način pridobitve
strokovnih rešitev
Postopek sprejemanja OPPN vodi pristojni upravni organ
Občine Velike Lašče za urejanje prostora – pripravljalec, ki prav
tako pridobi vse potrebne strokovne podlage. Strokovno rešitev
OPPN izdela organizacija, ki jo v skladu z Zakonom o javnih
naročilih pridobi pripravljalec.
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na
strateških usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov občine ter
njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora, analizi
razvojnih potreb občine, javnega in zasebnega sektorja.
Pripravljalec bo pridobil še dodatne strokovne preveritve
in rešitve, če se bo v postopku priprave OPPN izkazalo, da je
treba na nivoju OPPN nekatere strateška izhodišča, cilje in
ukrepe za posamezna tematska področja ali območja podrobneje preveriti.
5. Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta
in njegovih posameznih faz
FAZA

nosilec

rok

Sklep o pričetku postopka in župan, občina
objava v Uradnem listu

7 dni

Izdelava osnutka

izvajalec

60 dni

Pridobivanje smernic

MOP na podlagi vloge 30 dni
občine

Dopolnitev osnutka

izvajalec

15 dni

Dopolnitev osnutka s smerni- izvajalec, občina
cami

15 dni

Pridobitev mnenja glede OP

15 dni

MOP

Javna razgrnitev in javna občina
obravnava

30 dni

Stališča do pripomb

izvajalec, občina

7 dni

Izdelava predloga

izvajalec, občina

15 dni

Pridobivanje mnenj

MOP na podlagi vloge 30 dni
Občine Velike Lašče

Sprejem OPPN

obč. svet z odlokom

Objava odloka v uradnem občina
glasilu

30 dni
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6. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo
smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove
pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za OPPN, so ministrstva in organi v njihovi sestavi,
ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
in so določeni s tem sklepom (v nadaljnjem besedilu: nosilci
urejanja prostora).
Pristojna ministrstva in nosilci na lokalni ravni, ki so zadolženi za posamezna obvezna izhodišča za pripravo OPPN
in podajo smernice so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
2. Ministrstvo za okolje in prostor. Agencija RS za okolje,
4. Ministrstvo za promet; Direkcija Republike Slovenije
za ceste,
5. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
7. Ministrstvo za obrambo; Uprava za zaščito in reševanje,
8. Ministrstvo za zdravje; Zdravstveni inšpektorat RS,
9. Zavod RS za varstvo narave; OE Ljubljana,
10. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Ljubljana,
11. Zavod za gozdove Slovenije; OE Ljubljana,
12. Občina Velike Lašče,
13. Elektro Ljubljana; PE Elektro Kočevje,
14. Telekom Slovenije; PE Ljubljana,
15. JP Vodovod – Kanalizacija Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora,
če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so
odgovorni za posamezno področje.
7. Predvideni stroški izdelave OPPN
Stroški izdelave OPPN so predvideni v proračunski postavki prostorskega načrtovanja Občine Velike Lašče.
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VP 25/1 Ločica – območje proizvodnih dejavnosti se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v svetovnem spletu in posreduje Ministrstvu za okolje
in prostor.
Št. 3500- 14/2007
Velike Lašče, dne 6. junija 2007
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2. Priprava OPN je nadaljevanje Strategije prostorskega
razvoja Občine Vojnik (v nadaljevanju SPRO), ki ga je občina
pričela izdelovati na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02).
3. Pravna podlaga za pripravo OPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki so v
fazi priprave skladno z določili tega zakona.
4. Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se
smiselno uporabljajo predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja in nadaljnjih postopkov OPN)
1. Občina Vojnik je do sprejetja tega sklepa pripravlja
SPRO na podlagi ZUreP-1 in podzakonskih predpisov po tem
zakonu. Izvedeni so bili naslednji postopki in pripravljene strokovne podlage:
– prva prostorska konferenca je bila dne 22. 6. 2005
– pridobitev odločbe MOP v zvezi z izvedbo CPVO
št. 354-09-180/2005 z dne 14. 5. 2005
– program priprave po 27. členu ZUreP-1 je bil objavljen
v Uradni listu RS, št. 25/06
– pridobljene smernice nosilcev planiranja
– priprava strokovnih podlag iz področja kmetijstva, gozdarstva, varstva pred visokimi vodami in poselitve.
2. Predlog SPRO ni bil javno razgrnjen, zato se v skladu
z ZPNačrt nadaljuje postopek priprave OPN na podlagi določil
tega zakona.
3. člen
(vsebina in oblika OPN)
1. Nadaljnji postopek priprave OPN bo potekal kot priprava enovitega dokumenta, ki obsega strateški in izvedbeni del.
2. Sestavni del OPN so urbanistični načrti za naselja
Vojnik, Nova Cerkev, Frankolovo in Socka.
3. OPN vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v analogni in digitalni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
1. Pri pripravi OPN se upoštevajo strokovne podlage izdelane v postopku priprave SPRO.
2. Strokovne podlage so izdelane za področje kmetijstva,
gozdarstva, varstva pred visokimi vodami in poselitve.
3. Pri izdelavi OPN se upoštevajo smernice, ki so bile
pridobljene v postopku priprave SPRO.
4. Variantne rešitve za posamezne ureditve niso potrebne.
5. člen

VOJNIK
2914.

Sklep o začetku priprave Občinskega
prostorskega načrta Občine Vojnik

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 12. in 45. člena Statuta
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) dne 5. 6. 2007
sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega prostorskega
načrta Občine Vojnik
1. člen
(splošno)
1. S tem sklepom določa župan Občine Vojnik začetek in
način priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Vojnik
(v nadaljevanju: OPN).

(izvedbe celovite presoje vplivov na okolje)
V postopku priprave SPRO je Občina Vojnik pridobila
odločbo Ministrstva za okolje in prostor (št. 354-09-18/2005 z
dne 14. 5. 2005) iz katere izhaja, da CPVO ni potrebna.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
1. Nosilci urejanja prostora so:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat RS za prostorski razvoj poda izhodišča za razvoj poselitve;
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo
okolja, Urad za okolje, poda izhodišča za varstvo okolja in
ravnanje z odpadki;
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za ohranjanje narave, poda izhodišča za ohranjanje
narave;
Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, poda izhodišča
za ohranjanja narave;
Ministrstvo za okolje in prostor, agencija RS za varstvo
okolja, Urad za opravljanje z vodami, poda izhodišča za rabo
voda in priobalnih zemljišč;

Uradni list Republike Slovenije
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Pisarna Celje poda izhodišča za upravljanje z vodami;
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko za
področje energetike poda izhodišča za racionalno rabo energije
in energetskih virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture;
Adriaplin d.o.o., Ljubljana poda izhodišča za področje
transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
ELES Elektro – Slovenija d.o.o., Ljubljana, poda izhodišča
za področje prenosa električne energije;
Elektro Ljubljana, d.d., DE Elektro Celje, poda izhodišča
za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega
pomena;
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za rudarstvo
poda izhodišča za rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
Ministrstvo za promet poda izhodišča, ki se nanašajo na
razvoj cestnega, železniškega in letalskega prometa;
Ministrstvo za informacijsko družbo poda izhodišča za
razvoj omrežja telekomunikacijske infrastrukture;
Telekom Slovenije poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo opredeli izhodišča prostorskega razvoja
ter režimov urejanja območij infrastrukture, ki so namenjena za
potrebe obrambe;
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravi
izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč
in zemljiške politike gozdov;
Zavod za gozdove Slovenije OE Celje poda izhodišča za
področje gozdarstva lokalnega pomena;
Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za razvoj omrežja
ustanov zdravstvene dejavnosti;
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport poda izhodišča za
razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
Ministrstvo za kulturo poda izhodišča za razvoj dejavnosti
varstva kulturne dediščine in varstva kulturne dediščine ter
druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega
pomena;
Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga,
poda izhodišča za področje blagovnih rezerv;
JP VO – KA Celje, poda izhodišča za področje vodooskrbe in čiščenja odpadnih vod;
Občina Vojnik poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva,
športa, socialnega varstva, javne uprave …) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest) in druge
infrastrukture lokalnega pomena;
Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na lokalnem
nivoju v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi prostorske
strategije glede na prostorsko relevantnost dejavnosti.
2. Smernice nosilcev urejanja prostora so že pridobljene v postopku priprave SPRO. Ponovna pridobitev smernic
glede na dopis MOP, Direktorat za prostor (dopis občinam
št. 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007) ni potrebna.
3. Na podlagi izdelanega predloga OPN pridobi mnenja
nosilcev urejanja prostora Ministrstvo za okolje in prostor.
7. člen
(postopki in roki za pripravo OPN)
1. Pri nadaljnji izdelavi OPN se upoštevajo določila ZPNačrt, pojasnila in priporočila MOP št. 0071-44-2006 z dne 10. 4.
2007 ter podzakonski predpisi, ki so v fazi sprejemanja.
2. Pri pripravi OPN se upoštevajo že izvedene faze priprave SPRO:
– pridobitev smernic
– pridobitev odločbe MOP v zvezi s CPVO
– izdelava strokovnih podlag
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3. Nadaljnja izdelava OPN vsebuje naslednje faze in
Aktivnosti:

nost

Stran

– izdelava osnutka OPN
– priprava sklepa o javni razgrnitvi
– javna razgrnitev
– proučitev pripomb
– potrditev stališč (Ob. svet ob. Vojnik) jav– predlog OPN

– dostava predloga OPN na MOP
– pridobitev mnenj s strani MOP
– morebitno usklajevanje mnenj, oziroma
dopolnitev predloga
– sklep MOP o potrditvi
– sprejem OPN na občinskem svetu občine
in objava odloka

Predvideni
roki:
40 dni
10 dni
30 dni
14 dni
14 dni
30 dni po
potrditvi pr.
7 dni
30 dni
14 dni
75 dni
14 dni

8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Izdelavo OPN financira Občina Vojnik na podlagi sprejetega proračuna za leto 2006 in 2007.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave. Občina
Vojnik pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim
občinam.
Št. 35000-0018/2007(1)
Vojnik, dne 5. junija 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

2915.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta za poslovni
center Arclin

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 12. in 45. člena Statuta
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je župan
Občine Vojnik dne 14. 6. 2007 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta za poslovni center Arclin
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta za poslovni center Arclin)
Območje na zahodni strani ceste R2 – 430/282 Višnja
vas–Celje v naselju Arcin v Občini Vojnik je v občinskem prostorskem planu Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 79/04) opredeljeno za stanovanjske in poslovne dejavnosti. V letu 2000
je bil za del območja v Arclinu že izdelan Zazidalni načrt za
poslovni center Arclin (projekt Vizura d.o.o. št. 79/00-01, Uradni
list RS, št. 42/00), ki namenja območje za bencinski servis ter
poslovno – stanovanjski objekt. Oba objekta sta v skladu z zazidalnim načrtom že realizirana. Ureditveno območje sprememb
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in dopolnitev zazidalnega načrta za poslovni center Arclin obsega parceli 159/4 in 169/3 k.o. Arclin, na katerih namerava
investitor zgraditi k obstoječemu poslovno – stanovanjskemu
objektu prizidek za potrebe avto salona s pomožnimi prostori.
2. člen
(območje Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za
poslovni center Arclin)
Predlagano ureditveno območje predstavlja zemljišče ob
glavni cesti R2 – 430/282 Višnja vas–Celje v velikosti cca 789
m2 in zajema parceli 159/4 in 169/3 k.o. Arclin. Območje se na
južni strani navezuje na obstoječ poslovno-stanovanjski objekt
ter že izvedeno komunalno in prometno infrastrukturo, na severni strani meji na parcelo 160 k.o. Arclin s stanovanjsko hišo
in gospodarskim poslopjem, na zahodni strani pa na parcelo
159/4 k.o. Arclin, ki je v lasti istega investitorja in predstavlja
asfaltno manipulacijsko površino.
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6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za
poslovni center Arclin financira investitor.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35000-0019/2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

VRHNIKA

3. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
Strokovne rešitve za načrtovane Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za poslovni center Arclin se pridobijo
na podlagi morebitnih zahtev nosilcev urejanja prostora, predstavljajo idejno zasnovo objekta, občinski prostorski plan ter
smernice nosilcev urejanja prostora iz področja komunalne in
prometne infrastrukture.
4. člen
(roki izdelave prostorskega akta)
Aktivnosti:

Predvideni čas
izvedbe:
junij 2007

– sprejetje sklepa o začetku
– izdelava osnutka za pridobitev
smernic
junij 2007
– pridobivanje smernic
julij–avgust 2007
– izdelava dopolnjenega osnutka avgust, september
2007
– javno naznanilo javne razgr
nitve
september 2007
– javna razgrnitev
oktober 2007
– proučitev stališč do pripomb in
zavzetje stališč do njih
november 2007
– priprava predloga OPPN
december 2007
– pridobivanje mnenj
januar 2008
– priprava usklajenega predloga
OPPN
januar, februar 2008
– sprejem OPPN na občinskem
svetu
februar 2008
– objava odloka v Uradni listu RS februar 2008

2916.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za
trgovino z živili Hofer na Vrhniki

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora –
 UreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03) in
Z
33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99,
39/00, 36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika na 5. seji dne
31. 5. 2007 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino z
živili Hofer na Vrhniki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za
trgovino z živili Hofer na Vrhniki, ki ga je izdelal URBI d.o.o.
Oblikovanje prostora iz Ljubljane pod številko 6038 oktobra
2006.
2. člen
(vsebina odloka)
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka določa
mejo območja urejanja, funkcijo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično,
krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno, komunalno in energetsko urejanje
območja, vodnogospodarske ureditve, okoljevarstvene ukrepe,
parcelacijo, dinamiko izvajanja posegov, tolerance in nadzor
nad izvajanjem odloka.

5. člen

3. člen

(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

(vsebina občinskega lokacijskega načrta)

Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za okolje, Direktorat za prostor
– Ministrstvo za okolje, Agencija RS za okolje – Sektor za
varstvo okolja, Izpostava Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Celje
– Telekom Slovenije, PE Celje
– Elektro d.d., Celje
– Vodovod – kanalizacija J.P. Celje
– Javne naprave J.P. Celje
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
upravljanje in varstvo cest, Območje Celje
– Ministrstvo za zdravje.

Občinski lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje:
1. Besedilo odloka
2. Grafični del občinskega lokacijskega načrta obsega:
– izsek iz grafičnega dela prostorskega plana s prikazom
prostorske ureditve v širšem območju M 1:2.000,
– ureditveno območje z načrtom parcelacije M 1:500,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor M 1:500,
– prikaz vplivov načrtovanih ureditev M 1:500,
– zasnova prometne infrastrukture M 1:500,
– zasnova komunalne in energetske infrastrukture
M 1:500.
3. Priloge občinskega lokacijskega načrta:
– povzetek za javnost,
– izvleček iz prostorskega plana,
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črta,

– obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega na-

– strokovne podlage na katerih temeljijo rešitve,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
občinskega lokacijskega načrta,
– spis postopka priprave in sprejema lokacijskega načrta,
– program opremljanja zemljišč za gradnjo.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
Meja lokacijskega načrta poteka po zunanjih mejah parcel
št. 2727/1, 2725 in po severnem robu predvidenega krožišča
na regionalni cesti na severozahodu, po zunanjem robu predvidene prestavitve lokalne ceste v Sinjo Gorico na severu, po
zunanjih mejah parcel št. 2937/2, 2937/4, 2725, 2727/1 na jugovzhodu in po zunanji meji parcele št. 2727/1 na jugozahodu.
Vse parcele so v k.o. Vrhnika.
5. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje je namenjeno za gradnjo trgovine z
živili s pripadajočo prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo objekta)
(1) Objekt je v osrednjem delu ureditvenega območja,
orientiran vzporedno z Ljubljansko cesto.
(2) Tlorisne dimenzije objekta so 54,15 x 26,05 m + 15,14
x 8,79 m. Na jugozahodni strani je dopustno povečanje objekta
za do 11,50 x 26,05 m. Na jugovzhodni strani objekta je dostavna klančina tlorisnih dimenzij 24,78 x 8,44 m in prostor za
komunalne odpadke tlorisnih dimenzij 5,00 x 1,45 m.
(3) Objekt je pritličen.
(4) Višinski gabariti:
– višina urejenega terena pred vhodom je na 292,50 m,
višina gotovih tal pritličja je na 292,65 m,
– venec strehe je 5,46 m nad koto pritličja.
(5) Vhod je na severni strani objekta, servisni vhod je na
jugovzhodni strani objekta.
(6) Oblikovanje:
– fasada: betonski montažni elementi svetle barve in steklo, oblikovana v skladu z oblikovanjem trgovskih objektov
investitorja. Na vogalu nad vhodom je konzolni nadstrešek
širine 3,40 m,
– streha je ravna z minimalnim naklonom,
– objekt mora biti načrtovan potresno varno glede na
stopnjo potresne ogroženosti območja,
– na južni fasadi objekta niso dopustne postavitve reklamnih tabel.
7. člen
(zunanje ureditve)
(1) Vse prometne, parkirne in manipulativne površine so
asfaltirane, obrobljene z dvignjenimi robniki in odvodnjavane v
meteorno kanalizacijo preko peskolova in lovilca olj.
(2) Peš površine, dostopi, prehodi in vhodi v objekt so
brez arhitekturnih ovir.
(3) Vse proste površine so zelenice, zasajene z avtohtonim listnatim drevjem in grmičevjem. Gostejša zasaditev drevja
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je na vhodni strani objekta proti avtocesti, zasaditev ob regionalni cesti je v obliki drevoreda.
8. člen
(vodnogospodarske ureditve)
(1) Območje lokacijskega načrta je izvedeno z nasutjem
terena nad koto visoke vode, ki je 191,20 m. Urejen plato je
v višini Ljubljanske ceste na koti 292,50 m. Nasip se izvede
samo na zemljišču predvidenem za gradnjo objekta, prometnih
in zunanjih ureditev.
(2) Na južni strani območja je zadrževalnik visokih voda,
ki je dimenzioniran za razliko odtoka zaradi ureditve platoja. Zadrževalnik se izvede z znižanjem terena. Iztok iz zadrževalnika
je v obstoječ odvodni jarek.
IV. ZASNOVA PROJEKTNE REŠITVE PROMETNE
INFRASTRUKTURE
9. člen
(prometne ureditve)
(1) Območje lokacijskega načrta se prometno napaja z
Ljubljanske ceste (R II št. 409 Vrhnika–Ljubljana).
(2) Na mestu načrtovanega štirikrakega krožnega križišča
na Ljubljanski cesti je petkrako krožno križišče. Na priključku
lokalne ceste Za Sinjo Gorico je sredinski ločilni otok s poglobljenim robnikom. Na območju krožnega križišča se preuredi
cestna razsvetljava.
(3) Načrtovana lokalna cesta za Sinjo Gorico na odseku
od krožnega križišča do nadvoza se prestavi proti severozahodu; spremeni se priključek dovozne ceste do trgovine na lokalno cesto. Na dovozno cesto se navezuje dostop na avtocesto
za izredne tovore.
(4) Po zgraditvi krožnega križišča se obstoječ priključek
lokalne ceste za Sinjo Gorico na Ljubljansko cesto ukine in
renaturira, ukinejo se vse začasne ureditve.
10. člen
(dostopi in začasne prometne ureditve)
(1) Dostop z osebnimi vozili je s petega kraka v krožnem
križišču, dostava blaga in servisni dovoz je po dovozni cesti, ki
se priključuje na prestavljeno lokalno cesto. Priključki na krožno
križišče in lokalno cesto so opremljeni s predpisano talno in
vertikalno prometno signalizacijo.
(2). Do zgraditve krožnega križišča na Ljubljanski cesti
je dostop z obstoječega priključka za Sinjo Gorico in po prestavljeni lokalni cesti. S prestavljene lokalne ceste je začasen
neposreden uvoz na parkirišče.
(3) Za mirujoči promet je 117 parkirnih mest od tega je
6 parkirnih mest rezerviranih za funkcionalno ovirane. Parkirišča so z zelenico ločena od javnih prometnih površin.
(4) Poslovanje trgovine je pogojeno z izgradnjo krožnega
križišča.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE,
KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NANJO
11. člen
(skupne določbe)
(1) Objekt se priključi na javna omrežja za oskrbo z vodo,
odvajanje odpadnih in padavinskih vod, oskrbo z električno
energijo in plinom ter na telekomunikacijsko omrežje.
(2) Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in
telekomunikacijskih vodov in naprav mora potekati v skladu s
projektnimi pogoji posameznih upravljalcev. Tehnični elementi,
vzporedni poteki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi
normativi in standardi.
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12. člen
(projektne rešitve)

(1) Vodovod:
– na območju lokacijskega načrta je vodovod zasnovan
krožno s priključkom na sekundarni vodovod ob Ljubljanski
cesti in na vodovod v območju trgovskega centra Spar. Na
krožnem vodovodu je hidrantno omrežje.
– v zunanjem vodomernem jašku morajo biti lovilec nesnage, vodomer in nepovratni ventil.
(2) Kanalizacija:
– kanalizacija je načrtovana v ločenem sistemu,
– preko severnega dela območja poteka obstoječ F-kanal;
dopustno je njegovo zavarovanje ali zamenjava,
– odpadne komunalne vode iz objekta so speljane v sekundarni fekalni kanal na vzhodni strani območja, ki se preko
revizijskega jaška priključuje na F-kanal,
– padavinske vode, ki odtekajo s strešnih površin objekta
se odvajajo v sekundarni meteorni kanali na vzhodni strani območja in v zadrževalnik visokih voda na južni strani objekta,
– padavinske vode z utrjenih, prometnih, manipulativnih
in parkirnih površin se odvajajo v sekundarni meteorni kanal
preko peskolova in lovilca olj. Zagotovljeno mora biti redno
vzdrževanje lovilca olj,
– kanalizacija mora biti načrtovana in izvedena vodotesno.
(3) Elektrika:
– preko vzhodnega dela območja poteka 20 kV daljnovod,
ki je kabliran na območju lokacijskega načrta in prestavljen
izven gabarita predvidnega objekta trgovine,
– oskrba trgovine z električno energijo je iz transformatorske postaje v območju trgovskega centra Spar. Napajanje je po
zemeljskem NN kablu,
– predvidena je interna razsvetljava internih prometnih,
manipulativnih in parkirnih površin.
(4) Plin:
– ogrevanje objekta je na plin s priključkom na plinovod
po Ljubljanski cesti.
(5) Telekomunikacije:
– predviden objekt je priključen na obstoječe telekomunikacijsko omrežje ob Ljubljanski cesti.
(6) Odstranjevanje komunalnih odpadkov:
– pod nadstreškom na vzhodni strani objekta je prostor za
postavitev posod za komunalne odpadke. Prostor je dostopen
za specialna komunalna vozila. Zagotovljeno mora biti ločeno
zbiranje komunalnih odpadkov.
(7) Javna razsvetljava:
– cestna razsvetljava Ljubljanske ceste se preuredi na
območju krožnega križišča.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
13. člen
(varstvo tal)
(1) Nasutje terena se izvede samo na območju, ki je potrebno za načrtovane ureditve.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter materiali, za katere
obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Pri transportnih, gradbenih površinah in deponijah gradbenih materialov se preprečijo emisije prahu z vlaženjem. S teh površin je
potrebno preprečiti odtekanje vode v odvodne jarke. Predvidijo
se potrebni ukrepi za varno ravnanje, odstranitev in odlaganje
materialov, ki vsebujejo škodljive in nevarne snovi.
14. člen
(varstvo voda)
(1) V času gradnje so investitor in izvajalci dolžni zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbi-
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šča, da bo preprečeno onesnaževanje voda v odvodnih jarkih,
ki bi nastala zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih
goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
(2) Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi se zaščitijo pred možnostjo izliva
v tla in odvodne jarke.
(3) Vse prometne, parkirne in manipulativne površine
morajo biti asfaltirane in obrobljene z dvignjenimi robniki ter
odvodnjavane preko lovilca olj v meteorno kanalizacijo.
15. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje lokacijskega načrta je uvrščeno v III. območje varstva pred hrupom. Ukrepi za varovanje pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo
dovoljene nivoje hrupa v okolju.
(2) Vse naprave, ki so lahko vir hrupa morajo imeti ustrezne certifikate.
16. člen
(varstvo zraka)
Pri gradnji objekta, infrastrukture ter urejanju zunanjih
površin je treba upoštevati predpise, ki urejajo emisijske norme
za varstvo zraka. Potrebno je vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin, čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne
prometne površine, ter prekrivanje sipkih tovorov pri transportu
po javnih prometnih površinah.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
17. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Objekt je zasnovan tako, da je možen hiter in varen
umik na prosto iz kateregakoli mesta v objektu.
(2) Odmik predvidenega objekta od parcelne meje je min.
4,0 m in od obstoječih objektov min. 12,0 m.
(3) Priključek na krožno križišče in interno prometno
omrežje omogoča dostop za intervencijska vozila in gasilce.
Delovne površine za intervencijska vozila so na lokalni in dovozni cesti ter na platoju pred objektom.
(4) Gašenje požarov je iz hidrantov na krožnem vodovodu. V objektu je notranje hidrantno omrežje.
(5) Na zelenicah in utrjenih površinah ob objektu so površine za evakuacijo.
VIII. NAČRT ZAKOLIČBE
18. člen
(načrt zakoličbe)
Načrt zakoličbe je prikazan v grafični prilogi.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
LOKACIJSKEGA NAČRTA
19. člen
(etape izvajanja)
(1) Gradnja bo potekala v dveh etapah. V prvi etapi bo
potekala gradnja objekta s pripadajočimi zunanjimi ureditvami
in infrastrukturo ter začasni priključek na Ljubljansko cesto, v
drugi etapi se uredi krožno križišče. Etape se lahko izvajajo
ločeno, v podetapah ali sočasno.
(2) Objekti in ureditve za varstvo voda in varstvo okolja
morajo biti urejeni v začetni fazi gradnje.
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20. člen
(razmejitve financiranja)
(1) Investitor prostorske ureditve je Hofer nepremičnine
d.o.o.
X. TOLERANCE
21. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji občinskega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških,
geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju objektov in
ureditev, poiščejo rešitve, ki so primernejše z gradbeno tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa
se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja tlorisnih gabaritov objekta so lahko do
± 1,0 m, odstopanja višinskega gabarita so lahko do ± 0,5 m.
(3) Odstopanja višinskih kot urejenega terena in pritličja
objekta so ± 1,70 m.
(4) Dopustne so spremembe pri urejanju krožnega križišča in lokalne ceste proti Sinji Gorici. (5) Dopustna je sprememba zunanjih ureditev in števila parkirnih mest glede na razpoložljivo zemljišče in organizacijo prostora, vendar ne manj, kot
določajo normativi.
(6) Dopustne so spremembe poteka komunalnih in energetskih vodov in priključkov ter naprav, zaradi ustreznejših
rešitev. Medsebojni odmiki in križanja morajo biti v skladu s
tehničnimi normativi in standardi.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
22. člen
Investitorji in izvajalci so dolžni:
– zgraditi prometno, komunalno energetsko in drugo infrastrukturo sočasno z izgradnjo objekta in zunanjih ureditev,
– urediti pripadajoče zelene površine sočasno z dograditvijo objekta in infrastrukture,
– predvideti in izvesti vse ukrepe za varstvo tal, voda,
zraka in hrupa,
– predvideti in izvesti vse ukrepe, da izvajanje lokacijskega načrta ne bo škodljivo vplivalo na sosednja zemljišča ter na
poslabšanje bivalnih in delovnih razmer v okolici,
– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja bo investitor
pridobil projektno dokumentacijo za zamenjavo kanala F na
območju krožnega križišča in OLN, pridobil mnenje pristojne
strokovne organizacije za pravilnost rešitve in na projektno
rešitev pridobil potrditev Komunalnega podjetja Vrhnika d.d.,
– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je investitor
dolžan pridobiti projektno dokumentacijo za izvedbo zadrževalnega bazena in izpusta padavinskih vod v vodotok ter na
rešitev pridobiti vodno soglasja Agencije RS za okolje, Urada
za upravljanje z vodami,
– stroške izvedbe začasnega priključka na Ljubljansko cesto, petega kraka na krožnem križišču, ter zavarovanja oziroma
zamenjave kanala F nosi investitor,
– če se ugotovi za potrebno se sklene urbanistična pogodba z Občino Vrhnika.
XII. KOMUNALNI PRISPEVEK
23. člen
(obračunski stroški)
(1) Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja
plačati komunalni prispevek. Podlaga za odmero komunalnega
prispevka je Program opremljanja zemljišč za gradnjo za trgovino Hofer na Vrhniki, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični
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zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana, z datumom maj 2007,
številka projekta 6275.
(2) Podlage za odmerno odločbo o komunalnem prispevku:
– v območju OLN za trgovino Hofer na Vrhniki je gradbena parcela načrtovanega objekta 12692 m2, bruto tlorisna
površina objekta je 1400 m2 in neto tlorisna površina objekta
je 1162 m2,
(3) Stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka, so naslednji:
– skupni obračunski stroški, ki so osnova za odmero
komunalnega prispevka, znašajo na dan 30. 4. 2007 za vso
komunalno infrastrukturo 498.653,75 EUR, od tega za novo
komunalno infrastrukturo 472.114,25 EUR in za obstoječo komunalno infrastrukturo 26.539,49 EUR.
– obračunsko območje za gradnjo dovozne in servisne
ceste do trgovine Hofer, vodovodno omrežje, kanalizacijsko
omrežje in prestavitev elektroenergetskega omrežja je ureditveno območje OLN za trgovino Hofer na Vrhniki. Investitor
v območju OLN za trgovino Hofer na Vrhniki je zavezanec
za plačilo komunalnega prispevka v tem obračunskem območju,
– obračunsko območje za ureditev krožnega križišča na
Ljubljanski cesti, javne razsvetljave na območju krožnega križišča, prestavitev obstoječe ceste v Sinjo Gorico in renaturacijo
obstoječega priključka ceste v Sinjo Gorico obsega območja
OLN za trgovino Hofer na Vrhniki, območja IC Sinja Gorica
V3P/3 6E/2, V3P/3 6E/6, območje V3S/4 1A/1, območje V3I/1
5A/1 in območje V3S/6 1B/1. Pripadajoči delež stroškov za
izgradnjo te infrastrukture je določen na podlagi razmerja priključnih krakov krožnega križišča in znaša za območje OLN za
trgovino Hofer 20%, preostali delež stroškov pa bo sorazmerno
razdeljen na ostala prej navedena območja. Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka v tem obračunskem območju so
investitorji gradnje v prej navedenih območjih.
– za ureditev krožnega križišča na Ljubljanski cesti, javne
razsvetljave na območju krožnega križišča, prestavitev obstoječe ceste v Sinjo Gorico in renaturacijo obstoječega priključka
ceste v Sinjo Gorico mora Občina Vrhnika zagotoviti drugi vir
financiranja v višini 441.883,90 EUR, ki predstavlja delež območij V3P/3 6E/2, V3P/3 6E/6, V3S/4 1A/1, V3I/1 5A/1 in V3S/6
1B/1 pri stroških ureditve te infrastrukture in bo zavezancem
za plačilo komunalnega prispevka v teh območjih obračunan
v nadaljnjih programih opremljanja oziroma komunalnem prispevku,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka:
razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine je 0,5:0,5, faktor dejavnosti je 1, olajšav za zavezance ni,
– v komunalnem prispevku za območje OLN za trgovino
Hofer na Vrhniki so vključeni stroški za gradnjo dovozne in
servisne ceste do Hoferja, vodovodno omrežje, kanalizacijsko
omrežje in prestavitev elektroenergetskega omrežja ter del
stroškov za ureditev krožnega križišča na Ljubljanski cesti,
javne razsvetljave na območju krožnega križišča, prestavitev
obstoječe ceste v Sinjo Gorico in renaturalizacijo obstoječega
priključka ceste v Sinjo Gorico,
– v vseh izvedbenih prostorskih aktih za objekte na območjih V3P/3 6E/2, V3P/3 6E/6, V3S/4 1A/1, V3I/1 5A/1 in
V3S/6 1B/1 je potrebno poleg obračunskih stroškov, določenih
v posameznem programu opremljanja po pripadajočem izvedbenem prostorskem aktu, upoštevati tudi obračunski strošek
opremljanja za ureditev krožnega križišča na Ljubljanski cesti,
javne razsvetljave na območju krožnega križišča, prestavitev
obstoječe ceste v Sinjo Gorico in renaturacijo obstoječega
priključka ceste v Sinjo Gorico, ki znaša 0,616 EUR na m2
gradbene parcele,
– stroški se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki
pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se
uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga
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objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«,
– vsi stroški v odloku navedeni v EUR brez DDV.
(4) Kolikor bo površina gradbene parcele in/ali neto tlorisna površina načrtovanega objekta večja od navedene v
programu opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo povečajo za dodatne stroške, ki se jih
izračuna tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske
stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na podlagi izračuna v programu opremljanja. Kolikor bo površina gradbene
parcele in/ali neto tlorisna površina objektov manjša od navedene v programu opremljanja, se obračunski stroški, določeni
v tem odloku in programu opremljanja, ne zmanjšajo.
24. člen
(pogodba)
(1) Izgradnja obravnavane javne komunalne infrastrukture
se s pogodbo med občino in investitorjem lahko preda investitorju oziroma zavezancu za plačilo komunalnega prispevka v
obravnavanem območju.
(2) Dogovor iz zgornjega odstavka je lahko vključen tudi
v urbanistično pogodbo oziroma pogodbo o oddaji gradnje
objektov in omrežij komunalne infrastrukture ali v pogodbo o
medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta
na komunalno infrastrukturo, v skladu s predpisi o urejanju
prostora.
(3) Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec zgradil komunalno infrastrukturo, ki bi jo sicer morala
zagotoviti občina, se zavezancu dogovorjena obveznost lahko
odšteje od komunalnega prispevka vendar največ do višine, ki
se za takšno vrsto komunalne infrastrukture v posameznem
obračunskem območju lahko odmeri.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se zavezancu izračuna komunalni prispevek ter tak izračun navede v odločbo o
odmeri komunalnega prispevka. Če med občino in zavezancem
ni dogovorjeno drugače, se poračun medsebojnih obveznosti
opravi pri prenosu komunalne infrastrukture v javno last na
pobudo zavezanca.
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ZAVRČ
2917.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS,
št. 64/99 in 98/04) in 75. člena Poslovnika občinskega sveta
(Uradni list RS, št. 92/99 in 118/04) je Občinski svet Občine
Zavrč na 5. redni seji dne 22. marca 2007 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na naslednjih zemljiščih:
1. parc. št. 375/2, dvorišče v izmeri 44 m2, pripisana pri
vložni št. 203 k.o. Goričak,
2. parc. št. 375/3, gospodarsko poslopje v izmeri 29 m2 in
dvorišče v izmeri 13 m2 pripisani pri vl. št. 203 k.o. Goričak.
2. člen
Nepremičnini iz prve točke tega sklepa prenehata imeti
značaj javnega dobra in postaneta lastnina Občine Zavrč,
Zavrč 11, 2283 Zavrč.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465-01-1/06
Zavrč, dne 22. marca 2007
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r

ŽALEC

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
26. člen
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena odloka je na vpogled
na Oddelku za prostor in varstvo okolja Občine Vrhnika.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
občinskem lokacijskem načrtu za javno prometno, energetsko,
vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniki (Uradni
list RS, št. 75/05) v delu, ki se nanaša na urejanje petega
priključka na krožnem križišču na Ljubljanski cesti in ureditev
lokalne ceste za Sinjo Gorico na odseku od krožnega križišča
do nadvoza.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu
Naš časopis.
Št. 350-05-12/2005 (5/06)
Vrhnika, dne 11. junija 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2918.

Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00,
37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je
Občinski svet Občine Žalec na 6. redni seji dne 4. junija 2007
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Žalec za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Žalec 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 na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
I.
70

71

72

73
74

78

II.
40

41

42
43

III.
B.
IV.
75

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

Št.

v EUR
Proračun
leta 2007
14.792.180
12.696.381
10.442.302
8.893.920
1.204.796
343.586
2.254.079
958.396
32.966
4.382
10.766
1.247.569
353.229
160.000
193.229
772
772
1.737.504
833.887
903.617
4.294
4.294
16.310.414
3.342.582
711.624
114.736
1.384.711
36.305
1.095.206
6.642.392
190.602
2.896.207
772.831
2.778.829
3.923
2.579.434
2.579.434
3.746.006
2.403.156
1.342.850
–1.518.234

77.616
77.616
27.541
0
50.075

V.
44

VI.

C.
VII.
50
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE
31. 12. 2006

7449
0
0
0
0
0
77.616

625.000
625.000
625.000
138.958
138.958
138.958
–954.576
486.042
1.518.234
954.577

Splošni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih
podkontov in posebni del občinskega proračuna do ravni proračunskih postavk in šestmestnih podkontov ter načrt razvojnih
programov so priloga k temu odloku in se objavijo na spletni
strani Občine Žalec.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja,
prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, prejeta
sredstva kupnin iz naslova privatizacije), prihodki od prodaje ali
zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz
naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih
cest, požarna taksa, prihodki po zakonu o rudarstvu, prispevek
za priključitev na javni vodovodni sistem, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem, dobiček JKP d.o.o. Žalec,
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske dajatve.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema
in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma
razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata
obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah
– podkontih, na katere se nanašajo in proračun.
Med namenska sredstva spadajo tudi zbrana sredstva,
namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami
v javnem sektorju.
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5. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med podprogrami v okviru glavnih programov odloča
na predlog neposrednega uporabnika župan do višine 40%, in
sicer izključno v okviru področja proračunske porabe.
Prerazporeditev pravic porabe iz prvega odstavka tega
člena se opravi s pisnim sklepom župana, iz katerega je razvidno, na katerem programu, podprogramu, proračunski postavki
in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Prerazporeditve pravic porabe znotraj proračunske postavke in med proračunskimi postavkami ni potrebno izvesti,
kadar skupna realizacija posamezne proračunske postavke ne
presega 10% sprejetega (veljavnega) proračuna.
6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki
so določeni s proračunom.
7. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
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.
8. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka-podkonto v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada
(Uradni list RS, št. 88/01).
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini
128.532 evrov. Z upoštevanjem sredstev rezerve Republike
Slovenije v višini 208.640 evrov znaša skupaj 337.172 evrov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
Župan lahko dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave
v nesorazmerju z višino terjatve.
11. člen
Pravni posel, ki ga sklene Mestna skupnost in krajevne
skupnosti na območju Občine Žalec brez predhodnega soglasja župana, je veljaven do višine 4.200 evrov.

Uradni list Republike Slovenije
12. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Občina Žalec se bo v letu 2007 zadolžila z najemom
posojila pri poslovni banki v višini 625.000 EUR za sledeče
investicije:
– gradnja Glasbene šole »Risto Savin« Žalec v višini
200.000 evrov,
– gradnja Podružnične Osnovne šole Ponikva v višini
425.000 evrov.
14. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v
letu 2007 ne smejo zadolžiti.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu
2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Št. 40302-0001/2007
Žalec, dne 4. junija 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

2919.

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega
prostorskega načrta severovzhodnega dela
naselja Šempeter

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05
in 23/06) je župan Občine Žalec dne 5. junija 2007 sprejel

SKLEP
o pripravi Občinskega podrobnega
prostorskega načrta severovzhodnega dela
naselja Šempeter
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ocena stanja
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96,
35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02)
opredeljujejo ureditveno območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) kot obstoječe stavbno
zemljišče v okviru ureditvenega območja naselja Šempeter v
Savinjski dolini 029. Do uveljavitve občinskega prostorskega
načrta se OPPN pripravlja skladno s sprejetimi prostorskimi
sestavinami planskih aktov Občine Žalec.

Uradni list Republike Slovenije
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja
Občine Žalec z oznako PUP 2 (Uradni list RS, št. 35/96) določa za obravnavano območje obveznost izdelave urbanistične
zasnove in izdelave izvedbenega prostorskega akta.
Predmetno območje je do aprila 2007 predstavljalo del
ureditvenega območja Občinskega lokacijskega načrta severnega dela naselja Šempeter (v nadaljevanju: OLN Šempeter),
ki se je do sprejetja ZPNačrt pripravljal na osnovi programa
priprave (Uradni list RS, št. 9/06) ter na podlagi ZUreP-1 in podzakonskih predpisov k temu zakonu. Zaključene so naslednje
faze dela oziroma uradna dejanja:
– sprejem programa priprave,
– prva in druga prostorska konferenca,
– pridobitev smernic in
– postopek na I. stopnji v zvezi z izvedbo celovite presoje
vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO).
Skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Žalec
št. 032-01-0005/2007 z dne 4. 6. 2007 se skrajni severovzhodni del ureditvenega območja izloči iz ureditvenega območja
OLN Šempeter in se zanj pripravi ter sprejme samostojni izvedbeni prostorski akt.
V naravi je zemljišče delno pozidano s stanovanjskimi
in gospodarskimi objekti, ki so brez funkcije in v zelo slabem
gradbenem stanju. Ureditveno območje OPPN leži znotraj zavarovanega prostora naselbinske dediščine Šempeter – EŠD
241616, vzhodni del pa tudi na zavarovanem območju arheološkega spomenika državnega pomena – Arheološko najdišče
Šempeter – antična nekropola – EŠD 1053. Znotraj območja je
objekt kulturne dediščine – stanovanjska hiša nekdanjega Lenkovega posestva, ki ima predvsem zaradi zunanjščine veliko
likovno-arhitekturno vrednost.
Razlogi
Razloge za pripravo OPPN predstavljajo razvojne potrebe lastnikov zemljišč na ureditvenem območju v smislu kompleksne poslovno-stanovanjske pozidave ter rekonstrukcije in
dograditve prometne, komunalne in energetske infrastrukture
ter omrežja zvez.
II. Okvirno ureditveno območje
Okvirno ureditveno območje OPPN zajema območje, ki
ga na severnem in vzhodnem delu omejujejo najboljša kmetijska zemljišča, na jugu regionalna cesta Ločica - Šempeter
-Žalec R II/447 in na zahodu stavbna zemljišča severnega dela
naselja Šempeter. Ureditveno območje meri ca. 3,35 ha.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi:
– obstoječe veljavne prostorske dokumentacije (prostorske sestavine planskih aktov Občine Žalec, izvedbeni prostorski akti Občine Žalec) in drugih gradiv, relevantnih za izdelavo
naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave,
– prostorske dokumentacije, ki je v pripravi (OLN oziroma
OPPN severnega dela naselja Šempeter in drugo),
– podatkov o pravnem stanju prostora (zavarovanja v
prostoru po drugih predpisih: kulturna dediščina in podobno),
– smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih
podlag ter
– izraženih investicijskih namer lastnikov zemljišč in drugih oseb.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile
variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno
primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
Kolikor bo za OPPN potrebno izvesti CPVO, bo občina za
dopolnjen osnutek OPPN zagotovila okoljsko poročilo.
IV. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Osnutek OPPN
– Občina pripravi osnutek OPPN v roku 90 dni od objave
sklepa o pripravi OPPN v uradnem glasilu oziroma od izbora
izdelovalca dokumenta. Osnutek OPPN izdela strokovna organizacija, ki izpolnjuje pogoje, določene v 156. do 160. členu
ZUreP-1 (ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega
načrtovalca) in pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov.
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Smernice
– Izdelovalec pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja
prostora (na osnovi pooblastila občine) in jih pozove, da v roku
30 dni od prejema poziva dajo smernice oziroma potrdijo, da
ostanejo v veljavi smernice, ki so jih že izdali v okviru postopka
priprave OLN Šempeter.
– Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni,
pisno sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
Dopolnjen osnutek OPPN
– Ob upoštevanju smernic izdelovalec dopolni osnutek
OPPN v 30 dneh od prejema smernic.
– Izdelovalec pripravi eventualne variantne rešitve, jih
ovrednoti in medsebojno primerja v 45 dneh od prejema smernic.
– V primeru potrebe po izvedbi CPVO občina za dopolnjen osnutek OPPN zagotovi okoljsko poročilo in ga skupaj z
dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje ministrstvu, pristojnemu
za varstvo okolja, v roku 45 dni od prejema smernic.
– Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v
15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in
v skladu s predpisi.
Sodelovanje javnosti
– Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN najmanj 7 dni pred začetkom
javne razgrnitve.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– V času javne razgrnitve organizira občina v sodelovanju
s Krajevno skupnostjo Šempeter javno obravnavo v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih Občine Žalec.
– V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati
pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek OPPN.
– Izdelovalec v sodelovanju z Občino Žalec preuči pripombe in predloge javnosti in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb.
– Občina zavzame stališče do pripomb in predlogov javnosti v roku 50 dni po preteku javne razgrnitve, poskrbi za
objavo stališča in pisno seznani s svojim stališčem lastnike
zemljišč, ki so v okviru javne razgrnitve izrazili pripombe in
predloge, v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in
predlogov javnosti.
– Če je za OPPN potrebno izvesti CPVO, mora občina
javnost seznaniti sočasno tudi z okoljskim poročilom.
Sprejem OPPN
– Izdelovalec izdela predlog OPPN v 15 dneh po prejemu
stališča občine do pripomb in predlogov javnosti in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje,
ali predlog OPPN upošteva podane smernice.
– Če je potrebno izvesti CPVO, se pristojna ministrstva
v mnenju opredelijo tudi glede sprejemljivosti vplivov OPPN
na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo, pristojno za
varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti
vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo
okolja.
– V 30 dneh po prejemu zadnjega mnenja Občina predloži
občinskemu svetu usklajen predlog OPPN v sprejem, če je iz
mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu
OPPN smernice upoštevane in če je ministrstvo, pristojno za
varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na
okolje sprejemljivi.
– OPPN sprejme občinski svet z odlokom in ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Veljavnost rokov
– Navedeni roki so okvirni.
V. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor (za področje izvedbe
celovite presoje vplivov na okolje),
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2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Ljubljana,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje, Celje,
4. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti (za področje kmetijstva in za področje gospodarskih dejavnosti),
5. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Maribor,
6. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje
Celje,
7. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
8. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje
Donave, Oddelek območja Savinje,
9. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Celje,
10. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja,
Center za vzdrževanje omrežja Celje,
11. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Žalec,
12. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o., Koper,
13. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
14. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
15. Krajevna skupnost Šempeter,
16. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene
potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema
ustreznega gradiva ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo,
pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki
jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo
veljavni predpisi.
VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi vsa sredstva
za izdelavo strokovnih podlag, naročnik OPPN in investitorji
načrtovanih prostorskih ureditev pa tudi za izdelavo OPPN.
VII. Objava sklepa o pripravi OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Občina Žalec pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 35005/0002/2007 2/3
Žalec, dne 5. junija 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

2920.

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega
prostorskega načrta severnega dela naselja
Šempeter

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05
in 23/06) je župan Občine Žalec dne 5. junija 2007 sprejel

SKLEP
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega
načrta severnega dela naselja Šempeter
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ocena stanja
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije
št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96,
35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02)
opredeljujejo ureditveno območje Občinskega podrobnega
prostorskega načrta severnega dela naselja Šempeter (v nadaljevanju: OPPN Šempeter) kot obstoječe stavbno zemljišče
v okviru ureditvenega območja naselja Šempeter v Savinjski
dolini 029 s tem, da je severni krak vzhodnega dela ureditvenega območja s programskimi zasnovami P22 namenjen
za proizvodno-servisne dejavnosti. Do uveljavitve občinskega
prostorskega načrta se OPPN pripravlja skladno s sprejetimi
prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Žalec.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja
Občine Žalec z oznako PUP 2 (Uradni list RS, št. 35/96) določa za obravnavano območje obveznost izdelave urbanistične
zasnove in izdelave izvedbenega prostorskega akta.
Predmetno območje se je do uveljavitve ZPNačrt pripravljalo na osnovi programa priprave Občinskega lokacijskega načrta severnega dela naselja Šempeter (Uradni list RS,
št. 9/06, v nadaljevanju OLN Šempeter) ter na podlagi ZUreP-1
in podzakonskih predpisov k temu zakonu. Zaključene so naslednje faze dela oziroma uradna dejanja:
– sprejem programa priprave,
– prva in druga prostorska konferenca,
– pridobitev smernic in
– postopek na I. stopnji v zvezi z izvedbo celovite presoje
vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO).
Skladno z 98. členom ZPNačrt se postopki za sprejem
občinskega lokacijskega načrta, začeti pred uveljavitvijo tega
zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih ta še ni
bil javno razgrnjen, nadaljujejo in končajo po določbah tega
zakona kot OPPN.
Skladno s 104. členom se do izdaje podzakonskih predpisov na podlagi ZPNačrt, uporabljajo zakonski predpisi, sprejeti
na podlagi ZUreP-1, kolikor niso s tem zakonom v nasprotju.
Skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Žalec
št. 032-01-0005/2007 z dne 4. 6. 2007 se skrajni severovzhodni del ureditvenega območja izloči iz ureditvenega območja
OPPN Šempeter in se zanj pripravi ter sprejme samostojni
izvedbeni prostorski akt.
Večji del površin v mejah ureditvenega območja OPPN
Šempeter je pozidan, izjema je le območje ob vzhodni meji
SIP-a, ki ga zadnje spremembe in dopolnitve planskih aktov
Občine Žalec v letu 2002 (programska zasnova za proizvodno-servisno območje Šempeter - sever z oznako P22) namenjajo za proizvodno-servisno dejavnost.
Pretežna površina vzhodnega dela ureditvenega območja
OPPN Šempeter leži znotraj zavarovanega prostora naselbinske dediščine Šempeter – EŠD 241616, zahodni del pa tudi
znotraj arheološkega najdišča Dobrteša vas – K2.14. V bližini železniške postaje je območje naravnega spomenika NS8
– tisa pri železniški postaji.
Razlogi
Razloge za pripravo OPPN predstavljajo razvojne potrebe
znanih in potencialnih investitorjev:
– po gradnji posamičnih poslovno-stanovanjskih in stanovanjskih objektov ter po spremembi namembnosti in rekonstrukciji obstoječih objektov,
– po izvedbi kompleksnejših posegov s proizvodno-servisno funkcijo in
– po rekonstrukciji in dograditvi prometne, komunalne in
energetske infrastrukture ter omrežja zvez.
II. Okvirno ureditveno območje
Okvirno ureditveno območje OPPN Šempeter zajema
celotni del naselja Šempeter, ki leži severno od regionalne
ceste Ločica - Šempeter - Žalec R II/447, razen proizvodnega
območja SIP Šempeter in skrajnega severovzhodnega dela
naselja, ki se urejata s svojima izvedbenima prostorskima
aktoma. Proizvodno območje SIP deli ureditveno območje
OPPN na vzhodni in zahodni del. Ureditveno območje meri ca.
14,14 ha.
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III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi:
– obstoječe veljavne prostorske dokumentacije (prostorske sestavine planskih aktov Občine Žalec, izvedbeni prostorski akti Občine Žalec) in drugih gradiv, relevantnih za izdelavo
naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave,
– podatkov o pravnem stanju prostora (zavarovanja v
prostoru po drugih predpisih: kulturna dediščina in podobno),
– smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih
podlag ter
– izraženih investicijskih namer lastnikov zemljišč in drugih oseb.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile
variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno
primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
Izdelava okoljskega poročila ni potrebna, ker iz odločbe
Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-40/2005-jh z dne 2. 12.
2005 izhaja, da v postopku priprave izvedbenega prostorskega
akta ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
IV. roki za pripravo oppn in njegovih posameznih faz
Osnutek OPPN
– Občina pripravi osnutek OPPN v roku 90 dni od objave
sklepa o pripravi OPPN v uradnem glasilu. Osnutek OPPN
izdela strokovna organizacija, ki izpolnjuje pogoje, določene v
156. do 160. členu ZUreP-1 (ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca) in pogoje iz zakona, ki ureja
graditev objektov ter jo je pripravljavec že izbral po predpisih o
oddaji javnega naročila.
Smernice
– Izdelovalec pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja
prostora in jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva
dajo smernice. Smernice so že pridobljene v okviru postopka
priprave OLN Šempeter na osnovi programa priprave OLN
Šempeter in idejne zasnove prostorske ureditve na območju
predvidenega izvedbenega prostorskega akta.
– Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni,
pisno sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Iz odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-40/2005-jh z
dne 2. 12. 2005 izhaja, da v postopku priprave IPA ni potrebno
izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Dopolnjen osnutek OPPN
– Ob upoštevanju smernic izdelovalec dopolni osnutek
OPPN.
– Izdelovalec pripravi eventualne variantne rešitve, jih
ovrednoti in medsebojno primerja v 60 dneh od objave sklepa
o pripravi OPPN v uradnem glasilu.
Sodelovanje javnosti
– Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN najmanj 7 dni pred začetkom
javne razgrnitve.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– V času javne razgrnitve organizira občina v sodelovanju
s krajevno skupnostjo Šempeter javno obravnavo v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih Občine Žalec.
– V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati
pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek OPPN.
– Izdelovalec v sodelovanju z Občino Žalec preuči pripombe in predloge javnosti in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb.
– Občina zavzame stališče do pripomb in predlogov javnosti v roku 50 dni po preteku javne razgrnitve, poskrbi za
objavo stališča in pisno seznani s svojim stališčem lastnike
zemljišč, ki so v okviru javne razgrnitve izrazili pripombe in
predloge, v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in
predlogov javnosti.
Sprejem OPPN
– Izdelovalec izdela predlog OPPN v 15 dneh po prejemu
stališča občine do pripomb in predlogov javnosti in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog po-
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sreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje,
ali predlog OPPN upošteva podane smernice.
– V 40 dneh po prejemu zadnjega mnenja občina predloži
občinskemu svetu usklajen predlog OPPN v sprejem, če je iz
mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu
OPPN smernice upoštevane.
– OPPN sprejme občinski svet z odlokom in ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Veljavnost rokov
– Navedeni roki so okvirni.
V. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Celje,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje, Celje,
5. Zavod za varstvo narave, OE Celje, Celje,
6. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti (za področje kmetijstva in za področje gospodarskih dejavnosti),
7. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Maribor,
8. DARS d.d., Ljubljana,
9. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje
Celje,
10. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
11. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje
Donave, Oddelek območja Savinje,
12. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Celje,
13. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja,
Center za vzdrževanje omrežja Celje,
14. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Žalec,
15. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o., Koper,
16. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
17. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
18. Krajevna skupnost Šempeter,
19. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene
potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema
ustreznega gradiva ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo,
pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki
jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo
veljavni predpisi.
Smernice so že bile pridobljene v okviru postopka priprave OLN Šempeter.
VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi vsa sredstva
za izdelavo strokovnih podlag, naročnik OPPN in investitorji
načrtovanih prostorskih ureditev pa tudi za izdelavo OPPN.
VII. Objava sklepa o pripravi OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Občina Žalec pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 35005/0001/2005 2/3
Žalec, dne 5. junija 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.
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Sklep o postopku priprave Občinskega
prostorskega načrta Občine Žalec

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05
in 23/06) je župan Občine Žalec dne 5. junija 2007 sprejel

SKLEP
o postopku priprave Občinskega prostorskega
načrta Občine Žalec
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Žalec postopek
priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec (v nadaljnjem besedilu: OPN OŽ).
(2) Postopek priprave OPN OŽ je nadaljevanje postopka
priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Žalec (v nadaljnjem besedilu: SPRO Žalec) in Prostorskega reda Občine
Žalec (v nadaljnjem besedilu: PRO Žalec), ki ga je Občina Žalec do sprejetja novega zakona pripravljala na podlagi Zakona
o urejanju prostora (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1).
(3) Skladno z 98. členom ZPNačrt se postopki za sprejem
SPRO Žalec in PRO Žalec, ki so bili začeti pred uveljavitvijo
ZPNačrt in sicer na podlagi določb ZUreP-1 (v okviru katerih
oba dokumenta še nista bila javno razgrnjena), nadaljujejo in
končajo po določbah ZPNačrt kot OPN OŽ.
(4) Skladno s 104. členom ZPNačrt se do izdaje podzakonskih predpisov na podlagi ZPNačrt uporabljajo podzakonski
predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1, kolikor niso v nasprotju
z ZPNačrt.
(5) Skladno s 95. členom ZPNačrt mora občina sprejeti
OPN OŽ najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa o
vsebini, obliki in načinu priprave OPN OŽ ter pogojev za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj
in širitev naselij.
2. člen
(ocena stanja na področju priprave novih prostorskih aktov
Občine Žalec)
(1) Občina Žalec je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave SPRO Žalec in PRO Žalec na podlagi ZUreP-1 in
podzakonskih predpisov k temu zakonu. Zaključene so naslednje faze dela oziroma uradna dejanja:
– sprejem programa priprave,
– prva prostorska konferenca za SPRO OŽ in za PRO OŽ,
– pridobitev in analiza smernic,
– izdelava strokovnih podlag:
▪ analiza stanja v prostoru,
▪ analiza teženj prostorskega razvoja,
▪ analiza razvojnih potreb in možnosti,
▪ analiza razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja,
▪ strokovne podlage za gospodarska in industrijska območja,
▪ strokovne podlage za področje poselitve,
▪ strokovne podlage za rešitev tranzitnega prometa – navezava kamnoloma Liboje in južnega obrobja občine na AC
sistem,
– postopek na I. stopnji v zvezi z izvedbo celovite presoje
vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO),
– začetek izdelave projektne naloge za pridobitev izvajalca za SPRO in PRO.
(2) Predloga SPRO Žalec in PRO Žalec še nista bila javno
razgrnjena, zato se po uveljavitvi ZPNačrt nadaljuje postopek
priprave novega prostorskega akta OPN OŽ na podlagi določil
tega zakona.
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3. člen
(oblika in vsebina OPN OŽ)
(1) Nadaljnji postopek priprave obeh prostorskih aktov bo
potekal kot priprava enovitega dokumenta OPN OŽ, ki vsebuje
strateški in izvedbeni del.
(2) OPN OŽ se izdela v digitalni obliki, arhiviranje in vpogled vanj pa se zagotavlja v digitalni in analogni obliki.
(3) Vsebine, ki jih bo potrebno dopolniti, so:
– urbanistični načrt (v nadaljevanju: UN) za območja posameznih mest ali naselij mestnega značaja ter drugih razvojnih središč, ki bodo zaradi predvidenega razvoja postala
mesta ali naselja mestnega značaja (naselja Žalec, Šempeter,
Petrovče).
(4) Vsebine, ki jih bo potrebno opustiti:
– urbanistične zasnove,
– krajinske zasnove,
– analiza ranljivosti prostora.
4. člen
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje)
(1) V postopku priprave SPRO Žalec in PRO Žalec je
Ministrstvo za okolje in prostor dne 18. 4. 2007 izdalo odločbo
št. 35409-115/2005-JL, iz katere izhaja, da je v postopku priprave in sprejemanja teh aktov potrebna izvedba CPVO.
(2) Občina Žalec bo za dopolnjen osnutek OPN OŽ zagotovila okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom
OPN OŽ poslala ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve pri pripravi OPN OŽ se bodo pridobivale na osnovi:
– obstoječe veljavne prostorske dokumentacije Občine
Žalec in drugih gradiv, relevantnih za izdelavo naloge,
– strokovnih podlag, izdelanih v postopku priprave SPRO
Žalec in PRO Žalec,
– smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora,
ki so bile pridobljene v postopku priprave SPRO Žalec in PRO
Žalec.
(2) V variantah se bodo pripravile strokovne rešitve le
za tista območja v prostoru, za katera se bo v nadaljevanju
postopka priprave OPN OŽ pojavila utemeljena potreba po
pripravi le-teh.
6. člen
(roki in postopek za pripravo OPN OŽ)
Začetek priprave OPN OŽ
(1) Postopek priprave OPN OŽ se prične s sklepom, ki ga
sprejme župan in ga objavi v uradnem glasilu in v svetovnem
spletu ter ga pošlje ministrstvu in sosednjim občinam v 7 dneh
od dneva objave.
Osnutek OPN OŽ
(2) Občina pripravi osnutek OPN OŽ v 90 dneh po izboru
izdelovalca dokumenta.
(3) Občina pošlje osnutek OPN OŽ ministrstvu, ki ga
nemudoma, najkasneje pa v 7 dneh pošlje nosilcem urejanja
prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti.
(4) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti.
Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice ministrstvu in občini.
Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne
dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
(5) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni
pisno sporoči ministrstvu in občini, ali je za OPN OŽ potrebno
izvesti CPVO.
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Dopolnjen osnutek OPN OŽ
(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora
občina dopolni osnutek OPN OŽ. Za posamezne prostorske
ureditve se lahko pripravijo variantne rešitve. Variantne rešitve
se ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika v roku 45 dni od
prejema smernic (odvisno od zahtevnosti vsebine prostorskih
ureditev).
(7) Občina za dopolnjen osnutek OPN OŽ zagotovi okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN OŽ
pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, v roku 45 dni
od prejema smernic.
(8) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v
15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in
v skladu s predpisi. Če ministrstvo ugotovi, da okoljsko poročilo
ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi, ga s sklepom
zavrne.
Usklajevanje smernic
(9) Če občina zaradi smernic nosilcev urejanja prostora
ne more uskladiti osnutka OPN OŽ, o tem obvesti ministrstvo,
ki najkasneje v 15 dneh od prejema obvestila zagotovi usklajevanje med občino in nosilci urejanja prostora, katerih smernic
občina ni mogla uskladiti z osnutkom OPN OŽ.
Sodelovanje javnosti
(10) Občina mora v postopku priprave OPN OŽ omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom in z
okoljskim poročilom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj
30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo.
Javnost je obveščena z javnim naznanilom in v svetovnem
spletu na krajevno običajen način.
(11) Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka OPN OŽ in okoljskega poročila najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
(12) Občina preuči pripombe in predloge javnosti na dopolnjen osnutek OPN OŽ in okoljskega poročila ter do njih
zavzame stališče v roku 50 dni po preteku javne razgrnitve ter
ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu.
Lastnice ali lastnike zemljišč iz tretjega odstavka tega člena
mora občina pisno seznaniti s svojimi stališči glede pripomb in
predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve v 15 dneh
po sprejetju stališča.
Potrditev predloga OPN OŽ
(13) Občina pripravi predlog OPN OŽ na podlagi stališč
do pripomb ter predlogov javnosti v 30 dneh po sprejetju stališča in ga pošlje ministrstvu, ki ga nemudoma, najkasneje pa v
7 dneh, posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 21 dneh podajo mnenje, ali predlog OPN OŽ upošteva njihove smernice.
(14) V roku 21 dni pripravi svoje mnenje tudi ministrstvo, ki
preveri ali je vsebina predloga OPN OŽ pripravljena skladno z
določili 39. do 45. ZPNačrt, ali temelji na prikazu stanja prostora in
ali upošteva usmeritve in določitve državnih prostorskih aktov.
(15) Pristojna ministrstva se v mnenju opredelijo tudi do
sprejemljivosti vplivov OPN OŽ na okolje z vidika svoje pristojnosti, ministrstvo pa jih pošlje ministrstvu, pristojnemu za
varstvo okolja. Na podlagi mnenj ministrstev tisto ministrstvo,
ki je pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov
izvedbe OPN OŽ skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(16) Minister v 75 dneh od prejema predloga OPN OŽ s
sklepom potrdi predlog OPN OŽ, če nosilci urejanja prostora v
mnenjih ugotovijo, da so v predlogu OPN OŽ njihove smernice
upoštevane, oziroma če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo,
da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
(17) V nasprotnem primeru ministrstvo v istem roku vladi
predlaga, da odloči o potrditvi predloga s sklepom, ki ga sprejme v 30 dneh.
Sprejem OPN OŽ
(18) OPN OŽ sprejme občinski svet z odlokom, ki ga
objavi v uradnem glasilu skupaj z datumom in številko sklepa
ministra oziroma sklepa vlade, s katerim je slednja potrdila
predlog OPN OŽ v roku 30 dni.
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Veljavnost rokov in faz
(19) Navedeni roki so okvirni.
(20) Za nadaljnji potek priprave in sprejema OPN je upoštevan postopek priprave, določen z ZPNačrt. Upoštevajo se
tudi 1. pojasnila in priporočila MOP št. 0071-44-2006 z dne
10. 4. 2007, iz katerih izhaja, da ponovna pridobitev smernic,
ki so jih nosilci urejanja prostora že podali v postopku priprave
SPRO Žalec in PRO Žalec na osnovi izdelanih strokovnih podlag, ni potrebna. Temu dejstvu se smiselno prilagodi postopek
priprave osnutka OPN OŽ.
7. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
so:

(1) Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja,

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za okolje, Sektor za ravnanje z odpadki,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za okolje, Sektor za ohranjanje narave,
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Sektor za rudarstvo ter koordinacijo upravnih postopkov in
projektov,
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,
9. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
10. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje,
11. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi nesrečami, Izpostava Celje,
12. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo,
13. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje,
14. Ministrstvo za zdravje,
15. Ministrstvo za kulturo,
16. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje,
17. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
18. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste,
19. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo.
(2) Nosilci javnih pooblastil, ki dajejo smernice in mnenja,
so:
20. Geoplin plinovodi d.o.o.,
21. Mestni plinovodi d.o.o., Distribucija plina,
22. ELES Elektro Slovenija d.o.o.,
23. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d.,
24. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja,
Center za vzdrževanje omrežja Celje,
25. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.,
26. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
27. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
28. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
29. DARS, Družba za avtoceste d.d.,
30. Javna agencija za železniški promet RS,
31. Ribiška družina Šempeter.
(3) Drugi udeleženci, ki dajejo smernice in mnenja, so:
32. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti,
33. Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje
prostora,
34. Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo,
35. Občina Velenje, Urad za okolje in prostor,
36. Občina Braslovče,
37. Občina Polzela,
38. Občina Prebold,
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39. Občina Tabor,
40. Občina Vransko,
41. Občina Dobrna,
42. Občina Trbovlje,
43. Občine Hrastnik,
44. Občina Laško.
(4) Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, drugi
nosilci uradnih pooblastil in drugi udeleženci na lokalnem nivoju podajo izhodišča, če to pogojujejo potrebe ugotovljene v
postopku priprave OPN.
(5) Smernice nosilcev urejanja prostora so že pridobljene
v postopku priprave SPRO Žalec in PRO Žalec. Upoštevaje priporočila Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor
(dopis občinam št. 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007) ponovna
pridobitev smernic za pripravo OPN OŽ ni potrebna.
(6) Navedeni nosilci urejanja prostora podajo mnenje k
predlogu OPN OŽ. Če se v postopku priprave OPN OŽ ugotovi,
da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja
prostora, se slednje naknadno vključi v postopek.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN OŽ)
Izdelavo OPN OŽ financira Občina Žalec na podlagi sprejetega proračuna za leti 2007 in 2008.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Žalec pošlje sklep Ministrstvu za okolje in
prostor in sosednjim občinam.
Št. 35005-0010/2004 2/3
Žalec, dne 5. junija 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

ŽIROVNICA
2922.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – UPB1), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. člena
Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07),
4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00, 11/01, in Uradni vestnik Gorenjske,
št. 13/02) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS,
št. 23/99, 71/01 in 109/01, ter Uradni vestnik št. 34/04, 17/05,
Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na
6. redni seji dne 31. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja na območju Občine Žirovnica način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje
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in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo
prostorsko razporeditev
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin
– pravice in obveznosti uporabnikov
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarske javne službe.
2. člen
Storitve javne službe po tem odloku se nanašajo na komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in
opravljanja dejavnosti in na padavinsko vodo, razen padavinske
vode, ki odteka iz površin, ki niso javne površine ali strehe.
Storitve javne službe po tem odloku se morajo zagotavljati
na območju celotne Občine Žirovnica, razen za posamezne
stavbe ali skupino stavb na nadmorski višini nad 1.500 metrov.
3. člen
Namen odloka je predvsem:
– zagotavljanje storitev javne službe iz tega odloka
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja
in posebej na varovanje voda
– smiselno planiranje, gradnja, uporaba in upravljanje
javne kanalizacije
– razporejanje stroškov obratovanja in vzdrževanja javne
kanalizacije
– varovanje okolja.
4. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem
okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih,
pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih v
javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po
nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih.
Sem štejemo tudi tehnološko odpadno vodo, katere povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan in letna količina ne
presega 4.000 m3, hkrati pa letno obremenjevanje zaradi
odvajanja te vodene presega 50 PE in letna količina nobene
od nevarnih snovi ne presega količine za nevarne snovi po
uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaževanja.
Padavinska voda je voda, ki je posledica padavin in
odteka s streh in utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom
prekritih površin neposredno ali po kanalizaciji v vode ali
v tla.
Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in
jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se povezujejo v sekundarno, primarno in magistralno omrežje in s pomočjo
katerega se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz priključenih stavb ter padavinske vode iz utrjenih,
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin.
Objekti in naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura.
Priključek stavbe na javno kanalizacijo je kanalski vod in
z njim povezane tehnološke naprave, kot so peskolov, lovilec
olj in črpališče za prečrpavanje odpadne vode, ki je namenjen
odvajanju odpadne vode v omrežje javne kanalizacije.
Kanalizacijski priključek po tem odloku je del interne kanalizacije, ki je v lasti uporabnika in poteka od mesta priključitve
na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti.
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Priključki stavb na javno kanalizacijo in pretočne in nepretočne greznice in male čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo
od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.
Uporabnik javne kanalizacije je fizična ali pravna oseba,
ki je lastnik ali solastnik stavbe ali zemljišča, ki je priključena na
javno kanalizacijo oziroma koristi storitve javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen
kot je določeno v zakonih in podzakonskih prepisih, ki so izdani
na njihovi podlagi.
5. člen
Javno službo na celotnem območju Občine Žirovnica
izvaja JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec), katerega soustanovitelj je
Občina Žirovnica.
6. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja in s programom
oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (v nadaljnjem besedilu: program), ki ga izdela izvajalec in ga potrdi občinski svet. Izvajalec javne službe ima pri
upravljanju javne kanalizacije predvsem naslednje naloge:
– skrbi za razvoj in izgradnjo javne kanalizacije in za njeno nemoteno obratovanje,
– vodi kataster javne kanalizacije,
– vzdržuje javno kanalizacijo,
– izdaja smernice in soglasja v skladu z odlokom, tehničnim pravilnikom in drugimi predpisi,
– nadzira odvajanje in čiščenje odpadnih vod,
– izvaja in nadzira priključke na javno kanalizacijo,
– obračunava storitve kanalščine, čiščenja in drugih pristojbin, določenih s predpisi.
7. člen
Javna služba obsega naslednje storitve:
– upravljanje, vzdrževanje in čiščenje javne kanalizacije,
– čiščenje komunalne odpadne vode ter tehnološke in
padavinske vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo,
– čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih
površinah,
– prevzem blata iz malih čistilnih naprav ter obdelavo
blata,
– praznjenje greznic in obdelavo njihove vsebine, prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč,
– izvajanje obratovalnega monitoringa za komunalne čistilne naprave.
S storitvami iz prejšnjega odstavka se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (v
nadaljnjem besedilu: odpadna voda).
8. člen
Na območjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena, se odvaja komunalna odpadna voda v greznice ali male komunalne
čistilne naprave.
9. člen
Čiščenje odpadne vode na območju Občine Žirovnica se
izvaja v:
– centralni čistilni napravi Radovljica za odpadne vode,
ki se odvajajo preko kanalizacijskega omrežja iz območij, ki so
nanj priključena,
– centralni čistilni napravi Jesenice za pripeljane greznične gošče iz pretočnih, nepretočnih greznic in malih čistilnih
naprav,
– lokalnih komunalnih čistilnih napravah za odpadne
vode, ki se odvajajo preko lokalnih kanalizacijskih omrežij iz
območij, ki so nanj priključena,
– pretočnih, nepretočnih greznicah ali malih komunalnih
čistilnih napravah za odpadne vode iz stavb, ki niso priključene
na javno kanalizacijo in niso v upravljanju javne službe.
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II. OBJEKTI IN NAPRAVE JAVNE KANALIZACIJE
10. člen
Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo magistralno, primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi
povezane tehnološke naprave, kot so:
– kanali z revizijskimi jaški za odvod odpadne in padavinske vode,
– odcepi hišnih priključkov znotraj javnih površin oziroma
cestnega telesa,
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode,
– čistilne naprave,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalni bazeni,
– peskolovi,
– lovilci olj,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne
kanalizacije.
11. člen
Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v ločenem
ali mešanem sistemu.
Vsi novi kanali se gradijo v ločenem sistemu, razen v
naslednjih primerih:
– ko padavinske vode ni možno ločiti iz sistema, ker ni
ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja,
– ko zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgradnja dveh
vzporednih kanalov,
– ko je padavinska voda tako močno onesnažena, da je
ni možno odvajati v vodotok ali ponikati.
12. člen
Gradnjo objektov javne kanalizacije lahko izvaja le usposobljen izvajalec, ki je bil kot najugodnejši ponudnik izbran v
postopku oddaje javnega naročanja, posege v sistem javne
kanalizacije pa izvaja izvajalec javne službe ali od njega pooblaščen izvajalec.
13. člen
Javna kanalizacija mora biti vodotesna. V javno kanalizacijo in lastno kanalizacijo za čiščenje odpadnih vod ni dovoljeno
odvajanje drenažnih vod, podtalnice, vodotokov ter meteornih
voda, ki jih je možno speljati v ponikovalnico ali vodotok.
Lastnik ali upravljavec objekta mora za padavinsko vodo,
ki odteka s strehe objekta, zagotoviti odvajanje vode neposredno v vode ali ponikanje v tla, kadar je to izvedljivo.
Lastnik ali upravljavec površin, s katerih odteka toliko
onesnažena površinska voda, da je po veljavnih predpisih ne
sme spuščati neposredno v vode, mora na območjih, kjer ni
javne kanalizacije, to vodo zajeti in očistiti.
14. člen
Uporaba objektov in naprav javne kanalizacije je obvezna
na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni sistemi za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod.
Objekte in naprave javne kanalizacije lahko pod enakimi
z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi določenimi pogoji
uporablja vsakdo.
15. člen
Izvajalec javne službe ima vsak čas pravico dostopa do
kanalizacijskih objektov in naprav zaradi rednega vzdrževanja,
meritev in snemanj ne glede na to, kdo je lastnik zemljišča, na
katerem so kanalizacijski objekti in naprave. Izvajalec mora
po opravljenem delu vzpostaviti zemljišče v prejšnje stanje in
poravnati morebitno nastalo škodo.
16. člen
Vsi izvajalci, pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v
bližini javne kanalizacije, si morajo za ta dela pridobiti soglasje
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izvajalca javne službe ter mu pokriti vse s tem nastale stroške,
vključno z izvajalčevim nadzorom in pri opravljanju teh del
zagotoviti, da ostane javna kanalizacija nepoškodovana. V
primeru poškodbe so jo dolžni vzpostaviti v prvotno stanje in
poravnati vso morebitno škodo, ki je nastala zaradi poškodbe
ali prekinitve odvajanja in čiščenja odpadnih vod.
17. člen
Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam, ni dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. Na
trasi kanalizacije se ne sme graditi, postavljati objektov, nasipati
materiala in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile
poškodbe na cevovodu ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v interne kanalizacijske
objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti
odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje.
III. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
18. člen
Objekti in naprave uporabnika so:
– priključni kanal od objekta do javne kanalizacije
– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami
v objektu in na zemljišču uporabnika.
Z objekti in napravami iz tega člena upravlja, gospodari in
jih vzdržuje uporabnik na svoje stroške.
Uporabnik je dolžan s temi objekti in napravami gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne in
padavinske vode in da je odpadna voda v predpisani kvaliteti.
IV. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCU
19. člen
Izvajalec opravlja na območju Občine Žirovnica na podlagi javnega pooblastila naslednje naloge v zvezi z opravljanjem
javne službe po tem odloku:
– izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice),
– mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v
nadaljnjem besedilu: mnenja),
– projektne pogoje k projektom za pridobitev gradbenega
dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: pogoje),
– soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu:
soglasja).
Dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti izvajalcu za
izdajo zgoraj navedenih listin je:
1. za smernice:
– strokovne podlage.
2. za projektne pogoje:
– lokacijska informacija
– tekstualni del, ki obsega opis nameravane graditve objekta
ter dejanskega in pravnega stanja zemljišča, njegovo namembnost s predvideno prošnjo vode in karakteristiko onesnaževanja,
– kartografski del, ki obsega kopijo katastrskega načrta
in topografskega načrta z vrisanim objektom skicami tlorisa in
tipičnih prerezov, če gre za stavbo, praviloma v merilu 1:500,
če gre za gradbeni inženirski objekt pa v merilu 1:1000 oziroma
drugem ustrezno večjem merilu.
3. za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektni dokumentaciji za spremembo namembnosti,
novogradnjo, rekonstrukcijo in odstranitev objektov:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (s tekstualnim in grafičnim delom) s projektom zunanje ureditve, ki določa
način odvodnjavanja komunalnih, tehnoloških in padavinskih
odpadnih vod,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih bo
potekal priključek, last uporabnika, oziroma sodna odločitev, ki
nadomesti soglasje,
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– izračun biokemijske obremenitve,
– opis tehnološkega postopka s podatki o odpadnih in
nevarnih snoveh v proizvodnji.
4. za soglasje za priključitev obstoječih zahtevnih, manj
zahtevnih in enostavnih objektov na javno kanalizacijo, če ni
bilo izdano že v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo oziroma dokaz o legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni
izpisek z navedbo leta izgradnje objekta),
– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– načrt strojne (vodovodne napeljave),
– za odvajanje komunalnih odpadnih vod iz več stanovanjskih objektov, situacijo zunanje ureditve objektov z interno
kanalizacijo (prikazan način odvodnje komunalnih odpadnih
vod in ločen sistem odvodnje padavinskih vod), z vrisanimi
objekti v merilu 1:1000 ali 1:500,
– za odvajanje tehnoloških odpadnih vod analizo obratovalnega monitoringa odpadnih vod in situacij zunanje ureditve
z interno kanalizacijo (prikazan način odvodnje komunalnih in
tehnoloških odpadnih vod in ločen sistem odvodnje padavinskih
vod), z vrisanimi objekti v merilu 1:1000 ali 1:500,
– soglasje lastnikov, upravljavcev oziroma uporabnikov
parcel, preko katerih bo potekal priključek, oziroma sodno
odločitev, ki nadomesti soglasje.
5. za soglasje k izvedbi enostavnih objektov za katere ni
potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in k morebitni priključitvi le teh na javno kanalizacijo:
– za enostavne objekte, ki bi v času izvedbe in po njej lahko vplivali na obratovanje in vzdrževanje obstoječih sistemov
odvodnje odpadnih in padavinskih vod, minimalno tehnično
dokumentacijo z mapno kopijo, situacijo z vrisano traso objekta
v merilu 1:1000 ali 1:500,
– za enostavne objekte neposredno vezane na dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih
voda, minimalno tehnično dokumentacijo z mapno kopijo, situacijo z vrisanim objektom ali njegovo traso v merilu 1:1000 ali
1:500, geodetskim posnetkom, vzdolžnimi profili in popisi del,
– soglasje lastnikov, upravljavcev oziroma uporabnikov
parcel preko katerih bo potekal vod, oziroma sodno odločitev,
ki nadomesti soglasje.
6. za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
Izvajalec sodeluje pri tehničnih pregledih novo zgrajenih
objektov in naprav javne kanalizacije.
V. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE
KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE
20. člen
Investitor graditve objektov javne kanalizacije in čiščenja
odplak mora po končani gradnji prenesti objekte in naprave v
upravljanje in gospodarjenje upravljavcu. Za prevzem objektov
in naprav javne kanalizacije in čiščenja odplak v upravljanje
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. kanalizacijska mreža in naprave, ki se predajajo morajo
imeti vso potrebno tehnično dokumentacijo, soglasja, pozitivno
opravljen preizkus vodotesnosti, kataster, evidenco priključkov,
uporabno dovoljenje, evidenco osnovnih sredstev in njihove
vrednosti, urejena lastninska-razmerja, kar se preda upravljavcu pred oziroma po tehničnem pregledu,
2. objekti čiščenja odplak, ki se predajajo, morajo imeti
vso z zakonom predpisano dokumentacijo, soglasja, poslovnik
o obratovanju, navodila za obratovanje, servisne in garancijske
listine, evidenco osnovnih sredstev in njihove vrednosti, kar se
preda upravljavcu pred tehničnim pregledom in po tehničnem
pregledu še uporabno dovoljenje,
3. izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja in
čiščenja odpadnih voda, ki upravljavcu omogoča nemoteno
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upravljanje javnih prevzetih objektov in naprav, ali na drug
način zagotovljeno pokrivanje stroškov obratovanja in vzdrževanja,
4. postopek prevzema mora biti izveden dokumentirano z
zapisniki o primopredaji: dokumentacije,
5. prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljavca.
Prevzeti objekti in naprave javne kanalizacije se z dnem
prevzema prenesejo v upravljanje izvajalcu javne službe. Izvajalec le-te vnese v kataster javne kanalizacije in v knjigovodske
evidence.
VI. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV
NA JAVNO KANALIZACIJO
21. člen
Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, je priključitev ali preureditev obstoječega priključka na javno kanalizacijo obvezna za vse objekte
v naselju in zunaj naselja ali dele naselja, ki je opremljeno z
javno kanalizacijo, če dolžina priključka ne presega 50 m na PE
oziroma na prebivalca, odvajanje odpadnih vod pa je možno
brez naprav za prečrpavanje.
Izvajalec mora obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev njegove stavbe obvezna in mu posredovati pogoje za
priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora, pod nadzorom izvajalca, opraviti v roku šest (6) mesecev od prejema
obvestila o obvezni priključitvi.
Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije
odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, se mora priključiti ob izpolnjenih pogojih prvega
odstavka na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na svoje
stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo očisti
ali odstrani in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode
obvezno pod nadzorom izvajalca. Stroški nadzora bremenijo
uporabnika.
22. člen
Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na podlagi predhodnega pisnega soglasja oziroma obvestila izvajalca,
ob upoštevanju določb iz tega odloka.
23. člen
Soglasje se izda takrat, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
– če je investitor objekta k vlogi za soglasje predložil
predpisano dokumentacijo,
– če so izpolnjeni vsi pogoji iz predhodnih soglasij,
– če investitor predloži dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku oziroma ustrezno pogodbo z občino o obročnem odplačevanju prispevka, ki se mora poravnati v primeru
vsakega priklopa na javno kanalizacijo,
Če priključitev ni možna, mora izvajalec o tem obvestiti
uporabnika oziroma ga seznaniti s pogoji, pod katerimi bo
priključitev možna.
24. člen
Priključek na kanalizacijo je lahko stalen ali začasen.
Začasen priključek se izvede pri začasnih objektih (gradbišča, delovišča, javne prireditve, naravne in druge nesreče
itd.). V vseh ostalih primerih se zgradi stalni priključek.
Začasni priključek se ukine ob prenehanju potrebe. Stalni priključek se ukine samo v primeru rušitve priključenega
objekta.
25. člen
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec
javne službe ali drug za to usposobljen in registriran izvajalec.
Uporabnik je o tem dolžan obvestiti izvajalca javne službe najmanj 7 dni pred pričetkom del.
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Priključitev na obstoječo javno kanalizacijo je dovoljena le
v revizijskem jašku javne kanalizacije, pri čemer se mora dno
priključka nahajati nad temenom iztočnega kanala.
Če se priključek nahaja več kot 50 cm nad temenom obstoječega kanala je potrebno izvesti priključitev preko suhega
izliva, oziroma kolena.
26. člen
Posamezni objekt ali del objekta, ki se zaradi neugodne
lege v prostoru nahaja pod koto dna odvodnega kanala, se na
javno kanalizacijo priključi preko hišnega črpališča, ki ga je
dolžan zgraditi in upravljati lastnik priključka.
V primeru, da se na nižje ležeči lokaciji nahaja 2 ali več
objektov z najmanj 20 PE obremenitve, pri čemer posameznega objekta ni mogoče neposredno povezati na javno kanalizacijo, se zgradi skupno črpališče, ki ga je dolžan upravljati in
vzdrževati izvajalec javne službe.
27. člen
Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v
lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno
kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena, ali ko to
zahteva položaj in velikost objektov se izjemoma dovoli tudi
izgradnja dveh ali več priključkov.
Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo
preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih, ko se pri
izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev več objektov preko enega skupnega kanalizacijskega priključka, s čimer pa morajo soglašati vsi
lastniki takega priključka.
28. člen
Ob izgradnji javne kanalizacije se za vse objekte, ki mejijo
na površine v javni rabi (ceste, pločniki, parkirišča) izvedejo
tudi odcepi za hišne priključke do parcelne meje oziroma roba
cestnega telesa.
Za tiste objekte, ki ne mejijo na javno površino po kateri se
gradi javna kanalizacija, se zgradi odcep do mesta na katerem
sta priključena najmanj dva uporabnika, pod pogojem, da se s
tem strinja tudi lastnik služečega zemljišča.
V vseh ostalih primerih (manj kot dva uporabnika, neurejena služnost in dostop do objekta) pa mora uporabnik sam zagotoviti pogoje za možnost priključitve na javno kanalizacijo.
29. člen
Sprememba dimenzije priključka, trase, merskega mesta
in izvedba dodatnega priključka se obravnava na enak način,
kot da gre za nov kanalizacijski priključek.
30. člen
Odjava priključka je dovoljena samo v primeru rušitve
priključenega objekta in v primeru začasnega priključka. Uporabnik mora zahtevo za odjavo v pisni obliki posredovati izvajalcu javne službe najkasneje 14 dni pred rušenjem objekta.
Prekinitev priključka izvede usposobljeni izvajalec gradbenih
del na stroške uporabnika.
31. člen
V javno kanalizacijo se smejo odvajati samo tiste tehnološke odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalizacijski
priključek oziroma so dovoljene po veljavnih standardih in predpisih o emisijah snovi, ki se smejo odvajati iz virov onesnaženja
v javno kanalizacijo.
32. člen
Uporabnik, ki dnevno proizvede več kot 15 m3 odpadne
tehnološke vode, ali ko ta vsebuje nevarne snovi, je pred vsakim priključkom na javno kanalizacijsko omrežje dolžan urediti
mersko mesto in mesto za odvzem vzorcev odpadne vode.
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Izvajalec kakor tudi pooblaščeni izvajalec monitoringa
odpadne vode morata imeti zagotovljen neomejen dostop do
merskega mesta in mesta za odvzem vzorcev.
Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja tehnološko odpadno
vodo, mora letno poročilo o emisijskem monitoringu, ki je izdelano skladno s predpisi o emisijskem monitoringu za odpadno
tehnološko vodo, posredovati izvajalcu v pisni ali elektronski
obliki do 31. marca za preteklo leto. Uporabnik je dolžan pred
vsako spremembo, ki vpliva na lastnosti in količine tehnološke
odpadne vode (sprememba tehnologije, obsega proizvodnje,
prenehanje določene dejavnosti, sprememba predčiščenja,
ipd.) pridobiti soglasje izvajalca.
33. člen
Uporabnik iz prejšnjega člena mora pred izpustom v javno
kanalizacijsko omrežje opraviti obvezno predčiščenje odpadne
vode v vseh primerih, ko vsebnost onesnaženja začasno ali
stalno presega dovoljene vrednosti.
Zaradi zagotavljanja predpisanega učinka delovanja komunalne čistilne naprave lahko izvajalec omeji dotok ali količino
onesnaženja v odpadni vodi.
Izvajalec lahko začasno tudi dovoli, da vsebnost onesnaženja presega zakonsko dopustne vrednosti, če to ne vpliva na
kakovost delovanja in življenjsko dobo objektov in naprav za
odvajanje in čiščenje odpadne vode.
VII. ODVAJANJE ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA,
KJER NI JAVNE KANALIZACIJE – VZDRŽEVANJE
GREZNIC
34. člen
Na območjih, kjer še ni urejenega odvajanja in čiščenja
odpadne vode je obvezna izgradnja lastnih – individualnih
objektov za čiščenje odpadnih vod (greznice, male čistilne
naprave).
Za gradnjo greznice oziroma čistilne naprave si je povzročitelj obremenitve oziroma investitor dolžan zagotoviti ustrezno
upravno dovoljenje. Lastni objekti imajo na območjih, kjer je po
občinskih planih predvidena gradnja kanalizacije, lahko samo
začasen značaj.
Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja
naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, ni dovoljena gradnja greznic, temveč se predvidi gradnja
malih čistilnih naprav. Obstoječe greznice so dolžni lastniki
odstraniti iz uporabe najkasneje do 31. 12. 2018. Greznice je
potrebno nadomestiti z malimi čistilnimi napravami, ki imajo
ustrezen certifikat.
35. člen
Izvajalec je dolžan zagotoviti:
– redno praznjenje pretočnih greznic enkrat na leto,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
– praznjenje nepretočnih greznic,
– predelavo grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih
čistilnih naprav na Centralni čistilni napravi Jesenice,
– evidenco uporabnikov z individualnimi greznicami in
malimi čistilnimi napravami,
– evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziroma grezničnih gošč.
36. člen
Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo,
mora greznice prazniti izvajalec javne službe s posebnimi vozili
za praznjenje, vsebino pa odvažati na čistilno napravo Jesenice. Praznjenje pretočnih greznic se izvaja enkrat letno, skladno
s programom prevzema grezničnih gošč. Na podlagi naročila
uporabnikov izvajalec lahko praznjenje greznice izvede tudi
večkrat.
Stroški prevoza in predelave greznične gošče iz pretočnih, nepretočnih greznic in malih čistilnih naprav za enkrat letno
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praznjenje se krijejo iz plačila kanalščine in čiščenja odpadnih
vod. Vsako naslednje praznjenje se obračuna po dejanskih
stroških po veljavnem ceniku izvajalca.
37. člen
Izvajalec lahko odda praznjenje greznic po pogodbi tudi
drugim podizvajalcem.
Naročila za praznjenje greznic se zbirajo izključno pri
izvajalcu javne službe. Podizvajalci iz prvega odstavka tega
člena sprejemajo naročila samo od izvajalca javne službe in so
mu dolžni sproti posredovati podatke o izvedenem delu.
38. člen
Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in
odpadnih vod iz pretočnih in nepretočnih greznic se več kot
enkrat letno izvaja skladno s pogoji pogodbe, ki jo je uporabnik
dolžan v takem primeru skleniti z izvajalcem. Stroške prevoza
in predelave blata ter odplak na čistilni napravi krije uporabnik,
oziroma povzročitelj onesnaženja.
39. člen
Odpadno vodo in goščo iz greznic je prepovedano odvažati na javne ali kmetijske površine, oziroma neposredno
odvajati v površinske ali podzemne vode ali javno kanalizacijo.
Če uporabnik teh navodil ne upošteva, pristojni inšpekcijski
organ določi izvedbo sanacijskih ukrepov. Če zavezanec v
roku, ki je določen v inšpekcijski odločbi teh ukrepov ne izvede,
jih v njegovem imenu in na njegove stroške izvede drug za to
usposobljeni izvajalec.
VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
40. člen
Obveznosti izvajalca po tem odloku so:
1. zagotavljanje obratovanja javne kanalizacije,
2. izvajanje rednega letnega praznjenja individualnih in
skupinskih greznic,
3. planiranje obnov, širitev, dopolnitev javne kanalizacije,
4. vodenje katastra javne kanalizacije in predpisanih evidenc,
5. redno obračunavanje storitev javne službe, okoljske
dajatve in ostalih s posebnimi predpisi določenih dajatev,
6. vodenje investicijskih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji,
7. izvajanje rednih vzdrževalnih in drugih potrebnih del
na javni kanalizaciji,
8. v primeru daljšega nedelovanja črpališča poskrbeti za
odvajanje vode na drug, ustrezen način,
9. obveščanje uporabnikov o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode ter času trajanja prekinitve zaradi del ali
okvar na javni kanalizaciji,
10. izdajanje smernic in mnenj k prostorskim izvedbenim
aktom v zvezi z javno kanalizacijo,
11. izdajanje projektnih pogojev in soglasij k projektnim
rešitvam ter soglasij k uporabnim dovoljenjem za posege, povezane z javno kanalizacijo,
12. priključevanje stavb uporabnikov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom in obveščanjem o tem,
13. kontroliranje ustreznosti kanalizacijskega priključka
in interne kanalizacije uporabnika pred priključitvijo stavbe na
javno kanalizacijo na njegove stroške,
14. ravnanje v skladu z določbami tehničnega pravilnika
in z njimi seznanjati uporabnike,
15. kontroliranje stanja kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v stavbo uporabnika na njegove
stroške.
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41. člen
Izvajalec odgovarja za škodo v stavbah nastalo zaradi
opustitve obveznosti iz prejšnjega člena.
Izvajalec ne odgovarja za škodo v stavbah zaradi izlivov
iz javne kanalizacije v primeru:
– poplav,
– ko priključitev stavbe ali površine na javno kanalizacijo
ni izvedena v skladu z izdanim soglasjem,
– višje sile in drugih izrednih dogodkih.
42. člen
Izvajalec mora zagotoviti informacije o:
– praznjenju greznic,
– prevzemu blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
– obratovalnem monitoringu za komunalne čistilne naprave,
– pogojih in času izvajanja storitev javne službe.
IX. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
43. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije in kanalizacijski priključek skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca,
2. priključiti se na javno kanalizacijo v roku 6 mesecev po
možnosti priključitve,
3. omogočati izvajalcu pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času tudi izven obratovalnega
časa,
4. vzdrževati kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo z vsemi objekti in napravami,
5. omogočiti dostop za izvedbo enkrat letnega praznjenja
individualne greznice,
6. javljati izvajalcu vse okvare na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vse pojave, ki bi
utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,
7. pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na odvod
odpadne vode in obračun stroškov,
8. plačevati stroške za odvajanje in čiščenje odpadne
vode,
9. dolžni so prijaviti upravljavcu vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode,
10. dolžni so spremeniti priključek v primeru spremembe
pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode,
11. uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo tehnološko odpadno vodo, morajo izvajalcu predložiti letno poročilo o
emisijskem monitoringu,
12. odpadne vode, ki ni primerna za spuščanje v javno
kanalizacijo, ne smejo spuščati v kanalizacijo in niti je ne smejo
pred spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti z neonesnaženo
vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem dosegli
zahtevane lastnosti,
13. če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih
učinkov, morajo izvajalca pisno obvestiti o spremembah načina
obratovanja čistilne naprave ali uvedbi dodatnih tehnoloških
postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov
predčiščenja,
14. uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo
brez soglasja izvajalca,
15. uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode
drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemo
gočiti.
44. člen
Odpadna voda ne sme vsebovati sestavin, ki bi škodovale
okolju, objektom in napravam javne kanalizacije in delavcem,
ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje. Vsebnost teh snovi ne
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sme preseči maksimalno dovoljene vrednosti glede na trenutno
veljavne predpise za izpust v javno kanalizacijsko omrežje.
Prav tako je v ločeno zgrajeno fekalno kanalizacijo strogo
prepovedano odvajati meteorno, izvorno ali drenažno vodo, v
ločeno zgrajeno meteorno kanalizacijo pa tehnološko in fekalno
odpadno vodo.
45. člen
Industrijski in drugi večji onesnaževalci morajo omogočiti
redno kontrolo vsebnosti nečistoč v odpadni vodi. Kontrolo
lahko opravlja samo usposobljeni izvajalec, ki je pridobil pooblastilo pristojnega republiškega organa. Rezultate meritev
mora redno posredovati izvajalcu javne službe.
Obseg in pogostost meritev se izvaja skladno z obstoječimi državnimi predpisi, ki določajo vrsto, način in pogostost
izvajanja monitoringa odpadne vode.
Vsi stroški povezani z izvajanjem kontrole odpadne vode
bremenijo uporabnika, oziroma povzročitelja onesnaženja.
X. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE IN PLAČEVANJE
STORITEV
46. člen
Viri financiranja javne službe so:
– cena kanalščine in čiščenja odpadnih vod,
– sredstva občinskega proračuna,
– komunalni prispevek,
– okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo sistemov za
odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
47. člen
Uporabnik je za vsako priključitev na javno kanalizacijo
dolžan plačati komunalni prispevek po odločbi pristojne službe
Občine Žirovnica.
48. člen
Občinski svet lahko z odlokom določi obveznost plačevanja okoljske dajatve, ki se uporablja namensko za financiranje investicij na področju izgradnje objektov in naprav javne
kanalizacije.
49. člen
Odpadna voda se meri in obračunava v kubičnih metrih
porabljene pitne vode.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
plačujejo odvedeno vodo (v nadaljevanju kanalščina) v kubičnih metrih v enaki količini in po stopnji onesnaženja v enakih
razdobjih kot za porabljeno vodo, skladno z določili odloka o
oskrbi z vodo.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, pa
nimajo vgrajenih vodomerov, jih morajo vgraditi v roku enega
leta od uveljavitve tega odloka, skladno z določili odloka o
oskrbi z vodo.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih virov ali vodovodov, plačujejo stroške odvedene vode v količini, kot jo načrpajo. Količina porabljene vode se meri z internim vodomerom.
Uporabnikom, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo
vodne vire in nimajo vgrajenih vodomerov, se kanalščina obračunava po pavšalu, ki znaša 5,5 m3 odpadne vode na osebo
na mesec.
50. člen
Če izvajalec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski
vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe ali če
iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera,
je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v zadnjem, na
osnovi odčitkov obračunanem obdobju.
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Če še ni bilo nobenega obračuna in vodomer še ni vgrajen, se uporabnikom kanalščina zaračuna po pavšalni porabi
5,5 m3 na osebo na mesec.
51. člen
Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitavanja
vodomerov za ugotavljanje količine porabljene pitne vode, veljajo določbe odloka o oskrbi z vodo.
52. člen
V primerih, ko se količine odpadnih vod spremljajo z merilcem pretoka, se plačujejo stroški za količine, ugotovljene z odčitkom merilca pretoka pred priključkom na javno kanalizacijo.
53. člen
Uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo, ki se
zaključuje s čistilno napravo, plačujejo stroške čiščenja odpadnih vod po osnovah, ki so določene za plačilo stroškov
odvajanja odpadne vode in okoljske dajatve obremenjevanja
okolja zaradi odvajanja in čiščenja odpadne vode, vendar se
mora tako uporabljena odpadna voda meriti s posebej vgrajenim merilcem.
54. člen
Uporabniki, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in
imajo za zbiranje odpadnih vod urejene individualne greznice,
dostopne s specialnimi vozili za praznjenje, plačujejo stroške
odvajanja in čiščenja odpadne vode na enak način, kot uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo. Iz tega naslova so
upravičeni do praznjenja greznice enkrat letno. Vsako dodatno
praznjenje greznice ali praznjenje ponikovalnice ali lovilca maščob, se zaračuna po dejanskih stroških.
Plačila kanalščine in čiščenja odplak so oproščeni v primeru:
– da greznica ni dostopna z vozilom za praznjenje,
– dislocirane hiše v nekaterih naseljih občine.
Uporabniki, ki so na javno kanalizacijo, ki se zaključuje s
čistilno napravo, priključeni preko greznice, plačujejo stroške
odvajanja in čiščenja odpadnih vod, praznjenje greznice in
odvoz gošče pa se jim zaračuna po dejanskih stroških.
55. člen
Uporabniki za uporabljeno vodo iz javnega ali lastnega
vodovoda za napajanje živine ne plačajo stroškov odvajanja in
čiščenja odpadne vode.
XI. PREKINITEV ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE
VODE
56. člen
Izvajalec ima pravico odpovedati uporabniku odvajanje in
čiščenje odpadnih voda v naslednjem primeru:
– če uporabnik zaprosi za ukinitev priključka na javno
kanalizacijo zaradi rušenja priključenega objekta.
Odvajanje odpadne vode se prekine za čas, dokler ni
odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora poravnati stroške
prekinitve in ponovne priključitve.
57. člen
Izvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne in padavinske vode za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in
napravah javne kanalizacije, vendar mora o času trajanja prekinitve pravočasno obvestiti uporabnike na krajevno običajen
način ali neposredno.
V primeru intervencije na objektih in napravah, lahko
izvajalec prekine odvajanje odpadne vode, vendar mora o tem
takoj obvestiti uporabnike.
58. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad električne
energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi, vdori in
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izlitje škodljivih snovi v kanalizacijo, ima izvajalec javne službe
pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih in
padavinskih voda do odprave napake. O tem mora obvestiti
uporabnike.
XII. NADZOR
59. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pristojni organi lokalne skupnosti,
vsak v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil.
Organi iz prejšnjega odstavka lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen
je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni v skladu
s tem odlokom kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji ali službi
občinskega redarstva.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
60. člen
Z globo 1400 € se kaznuje izvajalec, če ravna v nasprotju
s 35. in 40. členom tega odloka.
Z globo 400 € se kaznuje odgovorna oseba izvajalca, če
stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z globo 1400 € se kaznuje pravna oseba, ki ne ravna v
skladu s 45. členom tega odloka.
Z globo 400 € se kaznuje odgovorna oseba upravljavca,
če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z globo 400 € se kaznuje uporabnik, če ravna v nasprotju
z 21., 39., 43. in 44. členom tega odloka.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
Občinski svet Občine Žirovnica mora sprejeti v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka Tehnični pravilnik o javni
kanalizaciji in Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo
javne kanalizacije, ki določata podrobnejša navodila in tehnične
normative za gradnjo, priključevanje, normative za odvajanje in
čiščenje odpadnih vod in ugotavljanje stopnje onesnaženosti,
vzdrževanje in zaračunavanje stroškov, upravljanje in uporaba
javne kanalizacije z namenom, da se poenoti izvedba in doseže
zanesljivo delovanje.
62. člen
Izvajalec je dolžan v roku šest mesecev pripraviti Pravilnik
o praznjenju individualnih greznic, s katerim uredi pogoje in
način praznjenja individualnih greznic.
63. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok
o odvajanju odpadne in padavinske vode ter čiščenju greznic na območju Občine Žirovnica (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 22/02).
64. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0010/2007
Breznica, dne 31. maja 2007
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.
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Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 74/98, 70/00 in
51/02) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS,
št. 23/99, 71/01, 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS,
št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 6. seji dne 31.
5. 2007 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1. člen
S sklepom se ukine status zemljišča javno dobro za zemljišče v k.o. Doslovče, s parcelno številko 1675, pot v izmeri
727 m2, gozdna cesta javnega značaja z oznako G 051, vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št. 1204.
2. člen
Zemljišče iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti
status javnega dobra in postane lastnina Občine Žirovnica.
1. člen
Ta slep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0001/2007
Žirovnica, dne 18. maja 2007
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

VSEBINA
2889.
2890.

2891.
2892.
2893.
2894.
2895.

2896.
2897.
2898.
2899.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o sodnem registru (uradno prečiščeno besedilo) (ZSReg-UPB2)
Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (uradno prečiščeno besedilo) (ZVVJTO-UPB4)

VLADA

Uredba o zemeljski oskrbi na letališčih
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki
Meži v Občini Ravne na Koroškem
Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Kladje na
Golteh
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
preoblikovanju javnega podjetja Elektro-Slovenija,
p.o., v javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o.
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
ustanovitvi Javne agencije za železniški promet
Republike Slovenije

2900.
7369
7380

2902.

7383
2903.
7385
7386

2904.

7387

7422
7422

7422
7424

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da sta Zakon o volitvah v Državni zbor in Zakon o lokalnih volitvah v neskladju
z Ustavo, ker ne urejata podrobneje pravil o glasovanju po pošti in o zavrnitvi ustavne pritožbe

7427

OBČINE
7387

MINISTRSTVA

Pravilnik o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke
Pravilnik o obrazcu vloge za pridobitev dovoljenja
za izvedbo strateške dejavnosti
Pravilnik o posebnih pogojih za uporabo dovoljene
tehnologije pri opravljanju strateških dejavnosti
Pravilnik o spremembah Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene

2901.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih
snovi
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o higieni živil
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih
proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in
izdajanje rastlinskih potnih listov
Navodilo o opravljanju kratkotrajnega dela

7388

Odlok o programu opremljanja za gradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Hrušica – vzhod

2906.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

7415
7421
7421

JESENICE

2905.

2907.
2908.

KOBARID

7431
7435

KOZJE

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
»Pomoč na domu«
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Kozje

7435
7435
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Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem priprave občinskih prostorskih aktov (Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine
Slovenske Konjice) po določbah novega Zakona
o prostorskem načrtovanju

TIŠINA

2912.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letu 2007 in 2008

2915.

Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega
načrta Občine Vojnik
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta za poslovni center Arclin

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2922.
2923.

7454

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Ustanovitve
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Novo mesto
Ptuj
Spremembe
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Ptuj
Slovenj Gradec
Izbrisi
Ljubljana
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo

4761
4761
4761
4762
4762
4763
4766
4767
4767
4767
4767
4767
4768
4770
4773
4774
4790
4795
4796
4796
4797
4797
4797
4798
4798

7456
7463

Preklici
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

4798
4800
4801
4801

7436
7438

7440

7441

7442
7443

VRHNIKA

2917.

2921.

4759

VOJNIK

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino
z živili Hofer na Vrhniki

2920.

VSEBINA

VELIKE LAŠČE

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za območje VP 25/1
Ločica – območje proizvodnih dejavnosti

ZAVRČ
ŽALEC

Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2007
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta severovzhodnega dela naselja Šempeter
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta severnega dela naselja Šempeter
Sklep o postopku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec

7444
7448
7448
7450
7452

ŽIROVNICA

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 54/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

Sodni register
Sklepi o izbrisu po 33. členu Zakona o finančnem poslovanju
podjetij
Celje
Kranj
Slovenj Gradec
Izbrisi po 35. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij
Kranj
Krško
Ljubljana

TREBNJE

2916.

2918.
2919.

7435

SLOVENSKE KONJICE

Odlok o občinskih taksah v Občini Tišina

2914.

Uradni list RS – Razglasni del

MISLINJA

Odlok o dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za Občino Mislinja

2911.

2913.

Uradni list Republike Slovenije

4759
4759
4759
4759
4759
4759
4760
4760
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