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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-F)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-F), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 28. septembra 2007.
Št. 001-22-114/07
Ljubljana, dne 8. oktobra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ-F)
1. člen
V Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo) se 40.a člen spremeni tako, da
se glasi:
»40.a člen
(Plačilo sodne takse za predlog na podlagi verodostojne
listine)
Ne glede na enajsti odstavek 40. člena tega zakona in
ne glede na Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/04
– uradno prečiščeno besedilo) se v postopku izvršbe na podlagi
verodostojne listine plača sodna taksa za predlog in sklep o
izvršbi z navedbo sklicne številke, ki je navedena na obrazcu predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ali
je zavezancu sporočena po elektronski poti v primeru, da ta
vlaga predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine po
elektronski poti.
Če sodna taksa za predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki ni poslan po elektronski poti, in za sklep o
izvršbi ob nastanku taksne obveznosti ni plačana ali ni plačana
z navedbo sklicne številke, ravna sodišče s takšnim predlogom
kot z nepopolno vlogo in pošlje zavezancu zahtevo, da v osmih
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dneh od njenega prejema plača sodno takso. Zahteva mora
vsebovati višino dolžne sodne takse, številko računa za nakazilo, novo sklicno številko ter opozorilo glede posledic, če sodna
taksa ne bi bila plačana pravočasno. Za nepravočasno plačilo
sodne takse se šteje tudi, če taksni zavezanec ne plača sodne
takse z uporabo sklicne številke, navedene v zahtevi.
Šteje se, da je predlog za izvršbo iz prejšnjega odstavka
umaknjen, če sodna taksa ni bila plačana niti po poteku roka,
določenega v zahtevi, pogoji za oprostitev plačila sodne takse
pa niso dani.
V primeru iz prvega odstavka tega člena zavezancu ni
treba prilagati dokazil o plačilu sodne takse.«.
2. člen
Za 40.a členom se dodata 40.b in 40.c člen, ki se glasita:
»40.b člen
(Plačilo sodne takse v drugih primerih)
V drugih primerih nastanka taksne obveznosti v postopku
izvršbe na podlagi verodostojne listine, razen glede obveznosti,
navedenih v 40.a in 61.a členu tega zakona, plača zavezanec
sodno takso ne glede na Zakon o sodnih taksah (Uradni list,
št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) po prejemu naloga, ki
mu ga pošlje sodišče. Pri tem mora navesti sklicno številko, ki
jo sodišče navede v nalogu.
Če zavezanec takse ne plača v roku, določenem v nalogu
iz prejšnjega odstavka, ali če je ne plača z uporabo sklicne
številke, navedene v nalogu, se sodna taksa prisilno izterja po
določbah zakona, ki ureja sodne takse.
V primeru iz prvega odstavka tega člena zavezancu ni
treba prilagati dokazil o plačilu sodne takse.
40.c člen
(Krajevna pristojnost)
Ne glede na določbe o krajevni pristojnosti, določeni z
zakonom, je v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine
za odločanje o predlogih za izvršbo in za odločanje o vseh drugih vprašanjih v izvršbi do ugotovitve pravnomočnosti sklepa
o izvršbi na prvi stopnji krajevno izključno pristojno Okrajno
sodišče v Ljubljani.
Ne glede na določbe o krajevni pristojnosti, določeni z
zakonom, je v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine
po ugotovitvi pravnomočnosti sklepa o izvršbi za vodenje in odločanje v izvršilnem postopku na prvi stopnji krajevno pristojno
tisto sodišče, ki je krajevno pristojno za odločanje glede na
dovoljena sredstva izvršbe.«.
3. člen
Drugi odstavek 42.c člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za razveljavitev potrdila iz prvega odstavka 42.a člena tega zakona je pristojno sodišče oziroma organ, ki ga je
izdal.«.
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Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
Za 61. členom se doda 61.a člen, ki se glasi:
»61.a člen
(Plačilo sodne takse za ugovor zoper sklep na podlagi
verodostojne listine)
Ne glede na Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS,
št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) se v postopku izvršbe
na podlagi verodostojne listine plača sodna taksa za ugovor
zoper sklep na podlagi verodostojne listine z navedbo sklicne
številke, ki je navedena v sklepu o izvršbi.
Če sodna taksa za ugovor zoper sklep na podlagi verodostojne listine ob nastanku taksne obveznosti ni plačana ali
ni plačana z navedbo sklicne številke, ravna sodišče s takšnim
ugovorom kot z nepopolno vlogo in pošlje zavezancu zahtevo,
da v osmih dneh od njenega prejema plača sodno takso. Zahteva mora vsebovati višino dolžne sodne takse, številko računa
za nakazilo, novo sklicno številko ter opozorilo glede posledic,
če sodna taksa ne bi bila plačana pravočasno. Za nepravočasno plačilo sodne takse se šteje tudi, če taksni zavezanec ne
plača takse z uporabo sklicne številke, navedene v zahtevi.
Šteje se, da je ugovor zoper sklep na podlagi verodostojne listine iz prejšnjega odstavka umaknjen, če sodna taksa ni
bila plačana niti po poteku roka, določenega v zahtevi, pogoji
za oprostitev plačila sodne takse pa niso dani.
V primeru iz prvega odstavka tega člena zavezancu ni
treba prilagati dokazil o plačilu sodne takse.«.
5. člen
V petem odstavku 185. člena se na koncu črta pika in
doda besedilo »razen, če zakon ne določa drugače.«
6. člen
Tretji odstavek 191. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če kupec v določenem roku ne položi kupnine, se mu
položena varščina ne vrne, sodišče pa na predlog upnika in
glede na okoliščine prodaje pozove na plačilo kupnine drugega
oziroma naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo in dajo izjavo
iz četrtega odstavka 189. člena tega zakona ter jim določi rok
za položitev kupnine, ali pa prodajo s sklepom razveljavi in
določi novo prodajo.«.
Prehodna in končna določba
7. člen
1., 2. in 4. člen tega zakona se začnejo uporabljati z
dnem, ko začneta veljati podzakonska akta iz tretjega odstavka
40. člena in tretjega odstavka 67. člena zakona.
Do spremembe zakona, ki ureja sodišča, v delu, ki ureja
posredovanje in povezovanje podatkov iz zbirk osebnih in
drugih varovanih podatkov sodiščem, se informacijski sistem
sodišča za namene ugotovitve ali presoje dejstev v zvezi z
vodenjem izvršilnih postopkov ali za odločanje v teh postopkih,
lahko poveže z uradnimi evidencami in javnimi knjigami ter iz
njih pridobi osebne ali druge podatke, ki so sodišču potrebni za
ugotovitev ali presojo dejstev v zvezi z vodenjem postopkov ali
za odločanje v teh postopkih. Povezovanje se izvede z uporabo
enotne matične številke občana (EMŠO) ali davčne številke
stranke ali naslova prebivališča stranke ali drugih podatkov, ki
v povezavi z osebnim imenom stranke zagotavljajo enoznačno
identifikacijo osebe, katere podatek se zahteva.
Sodnik ali po pooblastilu sodnika drugo sodno osebje
v zahtevi za posredovanje podatkov iz prejšnjega odstavka
navede, katere osebne ali druge podatke zahteva ter poda
osebno ime in naslov prebivališča stranke ali rojstni datum,
oziroma enotno matično številko občana (EMŠO) ali davčno
številko stranke ali navedene podatke drugih oseb, katerih po-
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datke sodišče zahteva ter enoznačno številko zadeve sodišča,
po potrebi pa tudi primeren rok, v katerem naj bi bili zahtevani
podatki posredovani sodišču, pri izvajanju neposrednega elektronskega dostopa do podatkov pa sodniku ali pooblaščenemu
sodnemu osebju ni treba navesti, katere osebne ali druge
podatke zahteva.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 712-01/96-2/67
Ljubljana, dne 28. septembra 2007
EPA 1633-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

4599.

Zakon o spremembah Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o sodnem registru
(ZSReg-C)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem
registru (ZSReg-C)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-C), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. oktobra
2007.
Št. 001-22-115/07
Ljubljana, dne 9. oktobra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNEM REGISTRU
(ZSReg-C)
1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 33/07) se prvi do četrti odstavek 32. člena spremenijo tako, da glasijo:
»(1) Registrsko sodišče mora do 30. aprila 2008 pretvoriti
v elektronsko obliko listine iz prvega odstavka 28.a člena zakona, ki so sodnemu registru predložene v obdobju od 1. januarja
2007 do 31. januarja 2008.
(2) Po 43. členu zakona se objavijo:
1. vsi vpisi v sodni register, o katerih registrsko sodišče
odloči po 31. januarju 2008, ne glede na to, kdaj je vložen
predlog za tak vpis,
2. vsi vpisi v sodni register, o katerih registrsko sodišče
odloči pred 31. januarjem 2008 in do 15. aprila 2008 niso objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za objavo
predložitve listin, ki so predložene po 31. januarju 2008.
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(4) Vpisi, o katerih registrsko sodišče odloči pred 31. januarjem 2008, se zadnjič objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije 15. aprila 2008. Uradni list Republike Slovenije mora do
30. aprila 2008 sodiščem, ki so odločila o vpisih iz 2. točke drugega odstavka tega člena, posredovati podatke o vpisih, ki niso
bili objavljeni do 15. aprila 2008. Agencija mora do 31. maja
2008 objaviti neobjavljene vpise iz prejšnjega stavka.«.
2. člen
V vseh odstavkih 40. člena se besedilo »1. novembra
2007« nadomesti z besedilom »1. februarja 2008«.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 730-01/93-2/11
Ljubljana, dne 1. oktobra 2007
EPA 1648-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

4600.

Zakon o uresničevanju načela enakega
obravnavanja (uradno prečiščeno besedilo)
(ZUNEO-UPB1)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. septembra
2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja, ki obsega:
– Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja
– ZUNEO (Uradni list RS, št. 50/04 z dne 6. 5. 2004) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja – ZUNEO-A (Uradni list
RS, št. 61/07 z dne 10. 7. 2007).
Št. 700-01/04-78/3
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
EPA 1555-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

ZAKON
O URESNIČEVANJU NAČELA ENAKEGA
OBRAVNAVANJA
uradno prečiščeno besedilo
(ZUNEO-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen zakona)
(1) S tem zakonom se določajo skupni temelji in izhodišča
za zagotavljanje enakega obravnavanja vsakogar pri uveljavljanju njegovih ali njenih pravic in obveznosti ter pri uresničevanju
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
(2) Za namen iz prejšnjega odstavka določa ta zakon subjekte, ki z ukrepi v okviru svojih pristojnosti ustvarjajo pogoje
za uresničevanje načela enakega obravnavanja ter skrbijo
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za osveščanje diskriminiranih oseb in domnevnih kršiteljev
oziroma kršiteljic kot tudi družbe kot celote, ter vzpostavlja
institucionalne pogoje za delovanje zagovornika oziroma zagovornice načela enakosti, ki z obravnavo primerov domnevnega
neenakega obravnavanja po določbah tega zakona nudi pomoč
diskriminiranim osebam.
(3) Ta zakon določa tudi skupne posebnosti, ki veljajo
za pravno varstvo diskriminiranih oseb v sodnih in upravnih
postopkih, sproženih zaradi z zakonom določene kršitve prepovedi diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin.
1.a člen
(prenos direktiv Evropskih skupnosti)
V okviru vsebine in namena tega zakona, ki je določen
v prejšnjem členu, se s tem zakonom v pravni red Republike
Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropskih skupnosti:
– Direktiva Sveta 76/207/EGS z dne 9. februarja 1976 o
izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v
zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in
napredovanja ter delovnih pogojev (UL L št. 39 z dne 14. februarja 1976, str. 40),
– Direktiva Sveta 86/378/EGS z dne 24. julija 1986 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v poklicnih
sistemih socialne varnosti (UL L št. 225 z dne 12. avgusta 1986,
str. 40),
– Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o
izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso
ali narodnost (UL L št. 180 z dne 19. julija 2000, str. 22),
– Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o
splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu
(UL L št. 303 z dne 2. decembra 2000, str. 23),
– Direktiva 2002/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembi Direktive Sveta 76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja
moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev (UL L
št. 269 z dne 5. oktobra 2002, str. 15),
– Direktiva Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004
o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri
dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (UL L št. 373 z
dne 21. decembra 2004, str. 37),
– Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti
ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju
in poklicnem delu (preoblikovano) (UL L št. 204 z dne 26. julija
2006, str. 23).
2. člen
(uporaba zakona)
Enako obravnavanje je zagotovljeno ne glede na spol,
narodnost, raso ali etnično poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali drugo osebno okoliščino,
zlasti v zvezi:
– s pogoji za dostop do zaposlitve, samozaposlitve in
poklica, vključno z izbirnimi merili in pogoji zaposlovanja ne
glede na vrsto dejavnosti in na vseh ravneh poklicne hierarhije,
vključno z napredovanjem,
– z dostopom do vseh oblik in do vseh ravni karierne
orientacije in svetovanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, nadaljnjega poklicnega usposabljanja
in preusposabljanja, vključno z delovno prakso,
– z zaposlitvenimi pogoji in pogoji dela, vključno s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi in plačami,
– s članstvom in vključevanjem v organizacijo delavcev
ali delodajalcev ali vsako organizacijo, katere člani ali članice
opravljajo določen poklic, vključno z ugodnostmi, ki jih zagotavljajo take organizacije,
– s socialno zaščito, vključno s socialno varnostjo in zdravstvenim varstvom,
– s socialnimi ugodnostmi,
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– z izobraževanjem,
– z dostopom do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti,
vključno s stanovanji, in preskrbo z njimi.
2.a člen
(izjeme)
(1) Določbe tega zakona ne izključujejo različnega obravnavanja na podlagi določene osebne okoliščine, če takšno
različno obravnavanje upravičuje zakonit cilj in so sredstva za
doseganje tega cilja ustrezna in potrebna.
(2) Različno obravnavanje na področjih iz prve do četrte
alineje 2. člena tega zakona zaradi spola, narodnosti, rase ali
etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti
ali spolne usmerjenosti je prepovedano ne glede na prejšnji
odstavek, razen v naslednjih primerih:
– če zaradi narave posameznih poklicnih dejavnosti ali
konteksta njihovega opravljanja taka značilnost predstavlja
bistveno in odločilno poklicno zahtevo pod pogojem, da je cilj
zakonit in zahteva ustrezna in potrebna,
– zaradi vere ali prepričanja posameznika ali posameznice pri poklicnem delu v cerkvah in drugih verskih skupnostih
ali v drugih javnih ali zasebnih organizacijah, katerih etika
temelji na veri ali prepričanju, če zaradi narave tega dela ali
zaradi konteksta, v katerem se izvaja, vera ali prepričanje
predstavlja zakonito in upravičeno poklicno zahtevo glede na
etiko organizacije,
– zaradi starosti, če je to objektivno in razumno utemeljeno z zakonitim ciljem, vključno z zakonitimi cilji politike zaposlovanja, trga dela in poklicnega usposabljanja, in če so sredstva
za dosego tega cilja ustrezna in potrebna,
– če tako v skladu s pravnim redom Evropske unije določa
poseben zakon.
(3) Različno obravnavanje na področjih iz pete do osme
alineje 2. člena tega zakona zaradi spola, narodnosti, rase ali
etničnega porekla je prepovedano ne glede na prvi odstavek
tega člena, razen v naslednji primerih:
– v zvezi z ugodnejšim varstvom žensk v zvezi z nosečnostjo in materinstvom,
– v zvezi z zagotavljanjem blaga ali storitev izključno ali
predvsem predstavnikom ali predstavnicam enega spola, če
takšno različno obravnavanje upravičuje zakonit cilj in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna,
– v zvezi z zavarovanji in z njimi povezanimi finančnimi
storitvami, ki jih v skladu z Direktivo Sveta 2004/113/ES določa
zakon, ki ureja zavarovalništvo,
– če tako v skladu s pravnim redom Evropske unije določa
poseben zakon.
3. člen
(prepoved diskriminacije in povračilnih ukrepov)
(1) Na katerem koli področju družbenega življenja iz
2. člena tega zakona je prepovedano ravnanje, ki pomeni diskriminacijo iz 4. oziroma 5. člena tega zakona.
(2) Diskriminirane osebe in osebe, ki pomagajo žrtvi diskriminacije, ne smejo biti izpostavljene neugodnim posledicam
zaradi ukrepanja, ki ima za cilj uveljavitev prepovedi diskriminacije (prepoved povračilnih ukrepov).
II. OPREDELITEV POJMOV
4. člen
(enako obravnavanje)
(1) Enako obravnavanje pomeni odsotnost neposredne
oziroma posredne diskriminacije zaradi katere koli osebne
okoliščine iz 2. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu:
osebna okoliščina).
(2) Neposredna diskriminacija zaradi osebne okoliščine
obstaja, če je oseba zaradi te osebne okoliščine bila, je ali bi
lahko bila v enakih ali podobnih situacijah obravnavana manj
ugodno kot druga oseba.
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(3) Posredna diskriminacija zaradi osebne okoliščine obstaja, kadar je oseba z določeno osebno okoliščino bila, je, ali
bi bila zaradi navidezno nevtralnega predpisa, merila ali prakse
v enakih ali podobnih situacijah in pogojih v manj ugodnem
položaju kot druge osebe, razen če te določbe, merila ali ravnanja objektivno upravičuje zakoniti cilj in če so sredstva za
doseganje tega cilja ustrezna in potrebna.
(4) Neposredna ali posredna diskriminacija so tudi navodila v smislu prejšnjih odstavkov.
5. člen
(nadlegovanje)
(1) Nadlegovanje je nezaželeno ravnanje, temelječe na
kateri koli osebni okoliščini, ki ustvarja zastrašujoče, sovražno,
ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za osebo ter žali njeno
dostojanstvo.
(2) Nadlegovanje iz prejšnjega odstavka se šteje za diskriminacijo po določbah tega zakona.
6. člen
(posebni ukrepi)
(1) Posebni ukrepi so začasni ukrepi, ki imajo za cilj
zagotoviti dejansko enakost oseb, ki so v manj ugodnem položaju zlasti zaradi svojega spola, narodnosti, rase ali etničnega
porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne
usmerjenosti. Posebni ukrepi se lahko sprejmejo z namenom
preprečevanja ali odpravljanja posledic takšnega položaja oziroma predstavljajo nadomestilo za manj ugoden položaj.
(2) Posebni ukrepi so zlasti:
– pozitivni ukrepi, ki ob enakem izpolnjevanju predpisanih
meril in pogojev dajejo prednost osebam z določeno osebno
okoliščino in se uporabijo v primerih, ko obstaja očitno nesorazmerje v zastopanosti oseb z določeno osebno okoliščino,
– spodbujevalni ukrepi, ki dajejo posebne ugodnosti ali
uvajajo posebne spodbude za osebe v manj ugodnem položaju.
III. NOSILCI NALOG IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI
7. člen
(splošna opredelitev)
(1) Državni zbor Republike Slovenije, Vlada Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada), ministrstva in drugi
državni organi ter organi samoupravnih lokalnih skupnosti v
okviru svojih pristojnosti ustvarjajo pogoje za enako obravnavanje oseb ne glede na katero koli osebno okoliščino z osveščanjem in spremljanjem položaja na tem področju ter z ukrepi
normativne in politične narave.
(2) Uradi oziroma vladne službe, ki delujejo na področju
enakega obravnavanja oseb ne glede na osebne okoliščine, si
v okviru svojega delovnega področja še posebej prizadevajo
za uresničevanje namena tega zakona.
8. člen
(sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi
organizacijami)
Vlada in pristojna ministrstva pri oblikovanju rešitev in
predlogov za doseganje namena tega zakona sodelujejo s
socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na
področju enakega obravnavanja.
9. člen
(Svet Vlade za uresničevanje načela enakega obravnavanja)
(1) Za spremljanje in ocenjevanje položaja posameznih
družbenih skupin z vidika uresničevanja načela enakega obravnavanja Vlada kot svoje strokovno in posvetovalno telo ustanovi Svet za uresničevanje načela enakega obravnavanja (v
nadaljnjem besedilu: Svet).
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(2) Svet pri opravljanju svojih nalog sodeluje s pristojnimi
državnimi organi in drugimi institucijami na področju enakega
obravnavanja oseb in preprečevanja diskriminacije na podlagi
osebnih okoliščin.

drugo osebo, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, za
opravljanje nalog zagovornika oziroma zagovornice po tem
zakonu.

10. člen

(samostojnost in neodvisnost pri delu)

(naloge Urada za enake možnosti)
Urad za enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: Urad)
usklajuje dejavnosti posameznih ministrstev in vladnih služb,
ki se nanašajo na izvajanje tega zakona in opravlja tehnično
administrativne naloge za Svet.
10.a člen
(sprejemanje posebnih ukrepov)
(1) Organi oblasti, delodajalci, vzgojno-izobraževalne institucije, politične stranke, organizacije civilne družbe in drugi
subjekti lahko sprejemajo posebne ukrepe iz 6. člena tega
zakona glede na naravo dela in področje delovanja.
(2) V aktih, v katerih subjekti iz prejšnjega odstavka sprejmejo posebne ukrepe, opredelijo njihov namen in razlog za
sprejem.
IV. ZAGOVORNIK OZIROMA ZAGOVORNICA NAČELA
ENAKOSTI
11. člen
(institucionalna organiziranost)
(1) Primere domnevnih kršitev prepovedi diskriminacije
v skladu s tem zakonom obravnava zagovornik oziroma zagovornica načela enakosti (v nadaljnjem besedilu: zagovornik
oziroma zagovornica), ki deluje pri Uradu.
(2) Namen obravnave primerov domnevnih kršitev prepovedi diskriminacije je predvsem v odkrivanju in opozarjanju
obstoja diskriminacije. Zagovornik oziroma zagovornica v ta
namen daje splošne informacije in pojasnila v zvezi z diskriminacijo, pri obravnavi primera opozarja na ugotovljene nepravilnosti ter priporoča, kako te odpraviti, v drugih postopkih za
uveljavljanje pravic v zvezi z varstvom pred diskriminacijo pa
diskriminiranim osebam nudi pomoč.
(3) Če število primerov, njihova zahtevnost ali posebnosti
glede na določeno osebno okoliščino to zahteva, lahko deluje
za posamezno osebno okoliščino poseben zagovornik oziroma
zagovornica.
11.a člen
(delovno mesto zagovornika oziroma zagovornice)
(1) Zagovornik oziroma zagovornica je posebno uradniško delovno mesto, za katero veljajo določbe zakona in drugih
predpisov, ki urejajo sistem javnih uslužbencev v državnih
organih ter sistem plač v javnem sektorju, razen tistih vprašanj,
ki so s tem zakonom urejena drugače.
(2) Zagovornika oziroma zagovornico na podlagi izvedenega javnega natečaja na predlog predstojnika oziroma predstojnice Urada imenuje Vlada za obdobje petih let.
(3) Postopek javnega natečaja za zagovornika oziroma
zagovornico mora biti zaključen najkasneje tri mesece pred
potekom obdobja imenovanja iz prejšnjega odstavka. V istem
roku lahko Vlada uradnika oziroma uradnico ponovno imenuje
za zagovornika oziroma zagovornico brez javnega natečaja.
(4) Za zagovornika oziroma zagovornico je lahko imenovan, kdor ima najmanj univerzitetno izobrazbo družboslovne ali
humanistične smeri ali izobrazbo iste smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja
visoko šolstvo in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju
uresničevanja načela enakega obravnavanja ali človekovih
pravic in temeljnih svoboščin.
(5) V primeru začasne odsotnosti zagovornika oziroma zagovornice daljše od treh mesecev, Vlada pooblasti

11.b člen
(1) Zagovornik oziroma zagovornica opravlja strokovne
in organizacijske naloge pri obravnavi primerov domnevnih
kršitev prepovedi diskriminacije na podlagi tega zakona samostojno, nepristransko in neodvisno od navodil predstojnika
oziroma predstojnice Urada ali Vlade.
(2) Predstojnik oziroma predstojnica Urada izvršuje v razmerju do zagovornika oziroma zagovornice pravice in dolžnosti
delodajalca glede ostalih pravic in obveznosti iz delovnega
razmerja, ki v tem zakonu niso drugače urejene, v skladu z
določbami zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev ter izvršilnih predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
11.c člen
(prenehanje dela zagovornika oziroma zagovornice)
(1) Pred potekom obdobja iz drugega odstavka 11.a člena
tega zakona Vlada na predlog predstojnika oziroma predstojnice Urada razreši zagovornika oziroma zagovornico v naslednjih
primerih:
– če to sam ali sama zahteva,
– v primeru prenehanja delovnega razmerja v skladu s
sporazumom o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi oziroma odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani zagovornika oziroma
zagovornice,
– če ne opravlja svojih nalog v skladu s tem zakonom.
(2) V primeru iz tretje alineje prejšnjega odstavka se
zagovornika oziroma zagovornico razreši, če svojega dela ne
opravlja v razumnih rokih oziroma dela ne opravlja strokovno.
(3) Zagovornik oziroma zagovornica preneha z delom
tudi v primeru, ko se izteče petletno obdobje imenovanja, če ni
ponovno imenovan ali imenovana v skladu s tretjim odstavkom
11.a člena tega zakona.
12. člen
(začetek obravnave)
(1) Obravnava primera domnevne kršitve prepovedi diskriminacije (v nadaljnjem besedilu: obravnava) se začne na
pisno ali ustno pobudo, podano na zapisnik. Pobuda je lahko
tudi anonimna, vendar mora vsebovati dovolj podatkov za
obravnavo primera.
(2) Zagovornik oziroma zagovornica ne obravnava pobud,
iz katerih očitno izhaja, da ne gre za primer kršitve prepovedi
diskriminacije.
13. člen
(časovna omejitev pobude)
Pobuda iz prejšnjega člena mora biti dana čimprej oziroma najkasneje v enem letu po nastanku primera, vendar
jo lahko zagovornik oziroma zagovornica obravnava tudi po
poteku tega časa, če oceni, da gre za tako pomembno oziroma
resno zadevo, da je njeno obravnavanje smiselno glede na
namen tega zakona.
14. člen
(neformalnost obravnave)
(1) Obravnava je neformalna in brezplačna.
(2) Zagovornik oziroma zagovornica z namenom obravnave v zadevah iz svoje pristojnosti zbira in obdeluje osebne
podatke o pobudnikih oziroma pobudnicah in domnevnih kršiteljih oziroma kršiteljicah oziroma podatke, ki mu oziroma ji jih
sporočijo druge osebe za potrebe obravnave primerov.
(3) Glede obdelave in varstva osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka veljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
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15. člen
(potek obravnave)

(1) Obravnava praviloma poteka pisno, pri čemer lahko
zagovornik oziroma zagovornica zahteva od vpletenih, da mu
oziroma ji v določenem roku dajo ustrezna pojasnila in dodatne
informacije, potrebne za izdajo mnenja. Udeleženci ali udeleženke postopka so zagovorniku oziroma zagovornici dolžni
odgovoriti v postavljenem roku ali pa sporočiti razloge, zaradi
katerih to ni mogoče.
(2) Če zagovornik oziroma zagovornica oceni, da bo to
pripomoglo k razjasnitvi primera, lahko vse vpletene povabi
tudi na razgovor.
(3) Zagovornik oziroma zagovornica ustavi obravnavo na
zahtevo pobudnika oziroma pobudnice, če ta ne kaže zanimanja
za nadaljevanje obravnave ali če zaradi pomanjkljivih podatkov
obravnave ne more nadaljevati in zaključiti z mnenjem.
16. člen
(poziv v primeru povračilnih ukrepov)
Če je diskriminirana oseba ali oseba, ki pomaga žrtvi
diskriminacije, zaradi ukrepanja, ki ima za cilj uveljavitev prepovedi diskriminacije, izpostavljena neugodnim posledicam, zagovornik oziroma zagovornica že med obravnavo pisno pozove
pravno osebo ali drug subjekt, pri katerem je do domnevne
kršitve prepovedi diskriminacije prišlo, da z ustreznimi ukrepi
zavaruje diskriminirano osebo ali osebo, ki pomaga žrtvi diskriminacije, pred povračilnimi ukrepi oziroma odpravi nastale
posledice le-teh.
17. člen
(pisno mnenje)
(1) Obravnava se zaključi s pisnim mnenjem, v katerem
zagovornik oziroma zagovornica navede svoje ugotovitve in
oceno okoliščin primera v smislu obstoja kršitve prepovedi
diskriminacije ter o tem obvesti obe strani.
(2) V mnenju iz prejšnjega odstavka lahko zagovornik
oziroma zagovornica opozori na ugotovljene nepravilnosti in
priporoči, kako naj se odpravijo, ter pozove domnevnega kršitelja oziroma kršiteljico, da ga v določenem roku obvesti o
svojih ukrepih.
18. člen
(prošnja za mnenje in pomoč)
(1) Posameznik oziroma posameznica ali pravna oseba
se lahko v dvomu obrne na zagovornico oziroma zagovornika
s prošnjo za mnenje o tem, ali bi neko njeno dejanje, storitev
ali opustitev lahko pomenilo kršenje načela enakosti zaradi
osebnih okoliščin.
(2) Vsakdo se lahko na zagovornika oziroma zagovornico
obrne tudi s prošnjo za splošne informacije, nasvet, priporočilo
ali drugo pomoč v zvezi z diskriminacijo oziroma pri uveljavljanju pravic v zvezi z varstvom pred diskriminacijo v drugih
postopkih.
19. člen
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uveljavitve tega zakona smiselno uporabljajo tudi za obravnavo
primerov domnevnega neenakega obravnavanja zaradi spola
po Zakonu o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list
RS, št. 59/02).
V. ODSTOP ZADEVE PRISTOJNI INŠPEKCIJI
20. člen
(primeri, ki se odstopijo)
(1) Zagovornik oziroma zagovornica lahko primer odstopi
pristojni inšpekciji, če domnevni kršitelj oziroma kršiteljica ravna
v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena tega zakona.
(2) Če domnevni kršitelj oziroma kršiteljica ne odpravi
ugotovljenih nepravilnosti v skladu s priporočili zagovornika
oziroma zagovornice ali ga v roku ne obvesti o sprejetih ukrepih, domnevna kršitev pa ima po mnenju zagovornika oziroma
zagovornice vse znake diskriminacije iz 4. oziroma 5. člena
tega zakona, pošlje pisno mnenje iz 17. člena tega zakona
pristojni inšpekciji.
(3) Pristojna inšpekcija je inšpekcija, ki je na posameznem upravnem področju po zakonu pristojna za inšpekcijski
nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, kolektivnih
pogodb in splošnih aktov, pri katerem je prišlo do ravnanja, ki
pomeni diskriminacijo po določbah tega zakona.
21. člen
(pristojnosti inšpektorja oziroma inšpektorice)
(1) Inšpektor oziroma inšpektorica je dolžan obravnavati
odstopljene primere ali mnenje zagovornika oziroma zagovornice in predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška pri pristojnem
organu, če tudi sam oceni, da so podani vsi znaki diskriminacije
iz 4. oziroma 5. člena tega zakona.
(2) Pred uvedbo postopka zaradi prekrška lahko inšpektor oziroma inšpektorica glede na okoliščine posameznega
primera v okviru svojih pristojnosti, ki jih ima sicer pri opravljanju inšpekcijskega nadzora, opravi še kakšna dejanja, ki so
potrebna, da se ugotovi dejansko stanje prekrška in odpravijo
njegove posledice, kot tudi zaprosi od zagovornika oziroma zagovornice še druge morebitne podatke iz obravnave domnevne
kršitve pri njem.
(3) Če domnevni kršitelj oziroma kršiteljica ni ravnal v
skladu s pozivom zagovornika oziroma zagovornice iz 16. člena
tega zakona in je diskriminirana oseba ali oseba, ki pomaga
žrtvi diskriminacije še vedno izpostavljena povračilnim ukrepom, ima inšpektor oziroma inšpektorica pravico in dolžnost
odrediti ustrezne ukrepe, ki v nastalih okoliščinah zavarujejo
diskriminirano osebo ali osebo, ki pomaga žrtvi diskriminacije
pred povračilnimi ukrepi, oziroma odrediti odpravo neugodnih
posledic povračilnih ukrepov.
VI. POSEBNOSTI PRAVNEGA VARSTVA DISKRIMINIRANIH
OSEB

(letno poročilo)

22. člen

(1) Zagovornik oziroma zagovornica pripravi vsako leto,
najkasneje do konca marca za preteklo leto, poročilo o svojem
delu, ki ga Urad predloži v sprejem Vladi.
(2) Če deluje v Uradu več zagovornikov oziroma zagovornic v skladu z 11. členom tega zakona, izdelajo zagovorniki
oziroma zagovornice skupno poročilo v smislu prejšnjega odstavka.

(pravno varstvo in dokazno breme)

19.a člen
(obravnava primerov po Zakonu o enakih možnostih žensk
in moških)
Določbe tega zakona, ki urejajo postopek obravnave primerov domnevnih kršitev prepovedi diskriminacije, se z dnem

(1) V primerih kršitev prepovedi diskriminacije iz
3. člena tega zakona lahko diskriminirane osebe zahtevajo
obravnavo kršitve v sodnih in upravnih postopkih ter pred
drugimi pristojnimi organi pod pogoji in na način, določen v
zakonu, in imajo pravico do odškodnine po splošnih pravilih
civilnega prava.
(2) Kadar v postopkih iz prejšnjega odstavka diskriminirana oseba navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je
bila kršena prepoved diskriminacije, mora domnevni kršitelj
oziroma kršiteljica dokazati, da v obravnavanem primeru
ni kršil načela enakega obravnavanja oziroma prepovedi
diskriminacije.
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23. člen
(vloga nevladnih organizacij)
Nevladne organizacije lahko v skladu z zakonom, sodelujejo v sodnih in upravnih postopkih, začetih s strani diskriminiranih oseb zaradi kršitve prepovedi diskriminacije.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja – ZUNEO-A (Uradni
list RS, št. 61/07) vsebuje naslednje prehodne in končni
določbi:
PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI

VII. KAZENSKI DOLOČBI
24. člen
(določitev prekrškov in sankcij)
(1) Storitev ali opustitev, storjena pri izvajanju zakonov in
drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov na posameznem z zakonom urejenem področju družbenega življenja, ki
ima vse znake diskriminacije v smislu 4. oziroma 5. člena tega
zakona, je prekršek, za katerega se storilec kaznuje z globo.
(2) Fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka,
se kaznuje z globo od 250 do 1.200 uerov.
(3) Pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, pri
katerem je bil storjen prekršek iz prvega odstavka, se kaznujeta
z globo od 2.500 do 40.000 eurov.
(4) Odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, pri katerem je bil storjen prekršek iz
prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo od 250 do
2.500 eurov.

21. člen
(1) Vlada imenuje zagovornika oziroma zagovornico v
skladu s tem zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
(2) Do imenovanja zagovornika oziroma zagovornice iz
prejšnjega odstavka opravlja naloge zagovornika oziroma zagovornice po tem zakonu dosedanja zagovornica v skladu z
določbami tega zakona.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe
8., 9. in 19. člena Zakona o enakih možnostih žensk in moških
(Uradni list RS, št. 59/02).
23. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

25. člen
(določanje prekrškov v posebnih zakonih)
Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko zakon, ki
ureja posamezno področje, glede na njegovo vsebino posebej
opredeli okoliščine, v katerih je prepovedana diskriminacija
iz 4. oziroma 5. člena tega zakona, določi kršitelje oziroma
kršiteljice in predpiše sankcije za prekršek v okviru razpona iz
prejšnjega člena.
Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja
– ZUNEO (Uradni list RS, št. 50/04) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
VIII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
(ustanovitev Sveta)
Vlada ustanovi Svet iz 9. člena tega zakona v roku treh
mesecev po uveljavitvi tega zakona.
27. člen
(začetek dela zagovornika oziroma zagovornice načela
enakosti)
Zagovornik oziroma zagovornica začne z delom v roku
treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
28. člen
(izrekanje kazni za prekrške)
(1) Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o
prekršku izrekajo kot denarne kazni v razponih, ki so za globo
določeni v tretjem in četrtem odstavku 24. člena tega zakona.
(2) Za prekršek, določen v drugem odstavku 24. člena
tega zakona, se do začetka uporabe Zakona o prekrških iz
prejšnjega odstavka kaznuje fizična oseba z denarno kaznijo
od 50.000 do 150.000 tolarjev.
29. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

4601.

Zakon o parlamentarnem nadzoru
obveščevalnih in varnostnih služb (uradno
prečiščeno besedilo) (ZPNOVS-UPB1)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. septembra 2007 potrdil
uradno prečiščeno besedilo Zakona o parlamentarnem nadzoru
obveščevalnih in varnostnih služb, ki obsega:
– Zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in
varnostnih služb – ZPNOVS (Uradni list RS, št. 26/03 z dne
13. 3. 2003) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb –
ZPNOVS-A (Uradni list RS, št. 67/07 z dne 27. 7. 2007).
Št. 211-01/95-5/14
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
EPA 1585-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

ZAKON
O PARLAMENTARNEM NADZORU
OBVEŠČEVALNIH IN VARNOSTNIH SLUŽB
uradno prečiščeno besedilo
(ZPNOVS-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja predmet in obseg parlamentarnega nadzora obveščevalno-varnostnih in varnostnih služb, sestavo,
pristojnosti, naloge in način dela delovnega telesa Državnega zbora, pristojnega za nadzor obveščevalno-varnostnih in
varnostnih služb ter njegova razmerja do Državnega zbora
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor),
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Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in
ministrstev, drugih državnih organov, obveščevalno-varnostnih
in varnostnih služb, organizacij in posameznikov.
2. člen
Nadzor po tem zakonu opravlja Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (v nadaljnjem besedilu: komisija).
3. člen
(1) Komisija nadzoruje obveščevalno-varnostne službe
vlade in ministrstva, pristojnega za obrambo (v nadaljnjem
besedilu: obveščevalna služba).
(2) Komisija nadzoruje varnostne službe ministrstva, pristojnega za notranje zadeve in ministrstva, pristojnega za
obrambo (v nadaljnjem besedilu: varnostna služba).
(3) Komisija nadzoruje tudi druge obveščevalne in varnostne službe, ki jih za opravljanje podobne dejavnosti in s
pooblastili, kot službe iz prejšnjih dveh odstavkov, ustanovijo
državni organi.
4. člen
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem zakonu, imajo
naslednji pomen:
1. »nadzorovana obveščevalna služba« je obveščevalna
služba iz prejšnjega člena;
2. »nadzorovana varnostna služba« je varnostna služba
iz prejšnjega člena;
3. »nadzorovana služba« je obveščevalna oziroma varnostna služba iz prejšnjega člena;
4. »nadzorovana dejavnost obveščevalne službe« je z zakonom določeno delovanje te službe, razen ukrepov iz 5. točke
tega člena;
5. »nadzorovani ukrepi obveščevalne službe« so:
a) posebne oblike pridobivanja podatkov, določene v 20. in
23. členu zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
– ZSOVA (Uradni list RS, št. 23/99 in 56/2002 – ZJU), in
b) posebne oblike pridobivanja podatkov, določene v
34. členu zakona o obrambi – ZObr (Uradni list RS, št. 82/94,
44/97, 87/97, 13/98 – odločba US, 33/2000 – odločba US,
87/2001 – ZMatD, 47/2002 in 67/2002 – popr.);
6. »nadzorovani ukrepi varnostne službe« so:
a) ukrepi, določeni v 149.a, prvem odstavku 149.b, 150.,
151., 152., 155. in 155.a členu Zakona o kazenskem postopku
– ZKP (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, in
b) ukrepi, določeni v 34. členu ZObr v zvezi s 149.a, prvim
odstavkom 149.b, 150., 151., 152., 155., in 155.a členom ZKP;
7. »nadzorovani ukrepi« so ukrepi nadzorovanih služb iz
5. in 6. točke tega člena;
8. »predstojnik nadzorovane službe« je predstojnik službe
iz prejšnjega člena;
9. »Operater elektronskih komunikacij« je operater po
zakonu, ki ureja elektronske komunikacije;
10. »Izvajalec poštnih storitev« je izvajalec po zakonu, ki
ureja poštne storitve.
5. člen
(1) Nadzor obveščevalne službe obsega nadzorovano
dejavnost iz 4. točke prejšnjega člena in nadzorovane ukrepe
iz 5. točke prejšnjega člena.
(2) Nadzor varnostne službe obsega nadzorovane ukrepe
iz 6. točke prejšnjega člena.
6. člen
Komisija nadzoruje, ali so nadzorovana dejavnost in nadzorovani ukrepi iz prejšnjega člena v okviru ustave in zakona.
7. člen
Vlada, pristojna ministrstva, nadzorovane službe ter drugi
državni organi in organizacije so dolžni komisiji omogočiti izvedbo njenih nalog, določenih s tem zakonom.
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8. člen
(1) Člani komisije, drugi navzoči na seji komisije in drugi
udeleženci nadzora po tem zakonu so dolžni varovati tajne
podatke, s katerimi so se seznanili oziroma jih pridobili pri delu
oziroma v zvezi z delom komisije.
(2) Za dokumente, drugo gradivo in podatke komisije, ki
so tajni oziroma vsebujejo tajne podatke, se uporablja zakon,
ki ureja tajne podatke.
(3) Predsednik komisije je v skladu z zakonom, ki ureja
tajne podatke, pooblaščena oseba za določanje vseh stopenj
tajnosti podatkov, ki jih izdaja komisija.
II. KOMISIJA
9. člen
(1) Komisijo ustanovi državni zbor.
(2) Komisija je sestavljena in deluje v skladu s poslovnikom državnega zbora, kolikor ta zakon ne določa drugače.
(3) Način svojega dela komisija podrobneje uredi s poslovnikom, ki ga sprejme državni zbor na predlog komisije.
10. člen
(1) Komisija ima največ devet članov.
(2) Predsednika, podpredsednika in člane komisije izvoli
državni zbor z večino glasov vseh poslancev na predlog poslanskih skupin.
(3) Odsotnega člana komisije ne more nadomestiti drug
poslanec.
11. člen
(1) Seje komisije so zaprte za javnost.
(2) Komisija lahko na predlog njenega predsednika ali poslanske skupine z dvotretjinsko večino navzočih članov sklene,
da bo seja ali del seje javen.
(3) Komisija ne more odločati na korespondenčni seji.
12. člen
Nadzor iz 24. in 25. člena ter tretjega odstavka 29. člena
tega zakona komisija izvaja preko skupine najmanj treh svojih
članov iz vrst poslancev opozicije in poslancev koalicije (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena skupina), ki jih za vsak nadzor
posebej komisija pooblasti z večino glasov vseh članov.
III. PRISTOJNOSTI IN NALOGE KOMISIJE
13. člen
(1) Za izvrševanje nadzora dejavnosti obveščevalne službe iz 4. točke 4. člena tega zakona ima komisija naslednje
pristojnosti in naloge:
– nadzira dejavnost obveščevalne službe v zvezi s skladnostjo s sprejeto politiko nacionalne varnosti;
– obravnava letni program dela obveščevalne službe;
– obravnava poročila o delu in o finančnem poslovanju
obveščevalne službe;
– obravnava predlog državnega proračuna in predloge
drugih aktov, ki se nanašajo na financiranje obveščevalne
službe;
– obravnava obvestila in pobude posameznikov in organizacij, ki se nanašajo na pristojnosti in naloge komisije.
(2) Za izvrševanje nadzora ukrepov obveščevalne službe
iz 5. točke 4. člena tega zakona ima komisija tudi naslednje
pristojnosti in naloge:
– nadzira uporabo s sodno odločbo odrejenih nadzorovanih ukrepov;
– nadzira odreditev in uporabo nadzorovanih ukrepov, ki
se ne odrejajo s sodno odločbo.
14. člen
Za izvrševanje nadzora ukrepov varnostne službe iz
6. točke 4. člena tega zakona ima komisija enake pristojnosti
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in naloge kot iz drugega odstavka prejšnjega člena ter smiselno
enake pristojnosti in naloge kot iz prvega odstavka prejšnjega
člena.
IV. IZVRŠEVANJE NADZORA
1. Izvrševanje nadzora obveščevalne službe
15. člen
Vlada komisiji predloži v obravnavo program dela posamezne nadzorovane obveščevalne službe za tekoče leto.
16. člen
(1) Vlada komisiji predloži v obravnavo celovito poročilo
o delu in o finančnem poslovanju posamezne nadzorovane
obveščevalne službe v preteklem letu.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje podrobne
podatke o splošni dejavnosti nadzorovane obveščevalne
službe, o njeni dejavnosti posebnega pomena za nacionalno
varnost in o višini in namenu porabe finančnih sredstev za
izvrševanje posameznih nalog ter podatke iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 19. člena tega zakona in podatke
o številu oseb, ki jih je nadzorovana obveščevalna služba
operativno obravnavala.
17. člen
(1) Nadzorovana obveščevalna služba vsake štiri mesece, po potrebi pa tudi zunaj tega roka, komisiji poroča o
izvrševanju svojih splošnih dejavnosti.
(2) Vlada komisiji poroča o posameznih dejavnostih nadzorovane obveščevalne službe, ki so posebnega pomena za
nacionalno varnost.
(3) Poročila iz prejšnjih dveh odstavkov lahko zahteva
tudi komisija.
18. člen
(1) Komisija lahko med letom zahteva, da ji vlada predloži
poročilo o finančnem poslovanju nadzorovane obveščevalne
službe.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o
višini in namenu porabe finančnih sredstev za izvrševanje
posameznih nalog.
19. člen
(1) Nadzorovana obveščevalna služba vsake štiri mesece, po potrebi pa tudi zunaj tega roka, komisiji poroča o uporabi
nadzorovanih ukrepov.
(2) Poročilo o uporabi s sodno odločbo odrejenih nadzorovanih ukrepov obveščevalne službe vsebuje tudi naslednje
podatke:
– število zadev, v katerih so bili ukrepi odrejeni;
– število oseb, zoper katere so bili ukrepi odrejeni;
– število oseb, zoper katere so bili ukrepi uporabljeni;
– število zavrnjenih predlogov za odreditev ukrepov;
– zakonite razloge za odreditev ukrepov v posameznih
zadevah;
– število in vrsta komunikacijskih sredstev, ki so bila nadzorovana v posameznih zadevah;
– obdobje, za katerega so bili posamezni ukrepi odrejeni
v posameznih zadevah;
– podatke o ugotovljenih nepravilnostih pri izvajanju ukrepov v posameznih zadevah.
(3) Poročilo o odreditvi in uporabi nadzorovanih ukrepih
obveščevalne službe, ki se ne odrejajo s sodno odločbo, vsebuje smiselno enake podatke iz prejšnjega odstavka.
(4) Poročilo iz drugega in tretjega odstavka tega člena
vsebuje tudi podatke o nadzorovanih ukrepih, ki še niso zaključeni.
(5) Komisija lahko zahteva tudi podrobno poročilo o posameznih nadzorovanih ukrepih.
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2. Izvrševanje nadzora varnostne službe
20. člen
Vlada komisiji predloži v obravnavo program dela posamezne nadzorovane varnostne službe za tekoče leto.
21. člen
(1) Vlada komisiji predloži v obravnavo poročilo o delu
in o finančnem poslovanju, ki se nanaša na uporabo nadzorovanih ukrepov posamezne varnostne službe v preteklem
letu.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje
podatke:
– število oseb, zoper katere so bili nadzorovani ukrepi
odrejeni;
– število oseb, zoper katere so bili nadzorovani ukrepi
uporabljeni;
– število zavrnjenih pobud za odreditev ali odobritev
nadzorovanih ukrepov;
– število in vrsta nadzorovanih ukrepov po posameznih
območjih pobudnikov;
– število posameznih kaznivih dejanj, zaradi katerih so
bili nadzorovani ukrepi odrejeni ali odobreni;
– število oseb, zoper katere so bile po predhodni uporabi nadzorovanih ukrepov podana kazenska ovadba;
– višina porabe namenskih finančnih sredstev za izvedbo nadzorovanih ukrepov.
(3) Komisija lahko zahteva tudi podrobne podatke o
finančnem poslovanju z namenskimi sredstvi.
22. člen
(1) Nadzorovana varnostna služba vsake štiri mesece,
po potrebi pa tudi zunaj tega roka, komisiji poroča o uporabi
nadzorovanih ukrepov.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje
podatke:
– število zadev, v katerih so bili odrejeni ali odobreni
ukrepi;
– število oseb, zoper katere so bili ukrepi odrejeni ali
odobreni;
– število in vrsta komunikacijskih sredstev, ki so bila
nadzorovana v posameznih zadevah;
– število in vrsta ostalih odrejenih ali odobrenih ukrepov
v posameznih zadevah;
– obdobje, za katerega so bili nadzorovani ukrepi odrejeni ali odobreni v posameznih zadevah;
– podatke o neizvršenih, pred pisno odredbo začetih in
ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju nadzorovanih ukrepov v posameznih zadevah.
(3) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi podatke o nadzorovanih ukrepih, ki še niso zaključeni.
(4) Komisija lahko zahteva tudi poročilo o posameznih
nadzorovanih ukrepih.
3. Skupne določbe o izvrševanju nadzora
23. člen
(1) Predstojnik nadzorovane službe je dolžan na zahtevo komisije ustno predstaviti na seji komisije katerokoli od
poročil, ki jih nadzorovana služba po tem zakonu predloži
komisiji, in odgovarjati na vprašanja članov komisije.
(2) Pravica odklonitve odgovora na posamezno vprašanje iz drugega odstavka 26. člena tega zakona velja tudi
za predstojnika nadzorovane službe.
24. člen
Pooblaščena skupina lahko opravi napovedani ali nenapovedani ogled naprav in prostorov, ki jih uporablja nadzorovana služba v zvezi z nadzorovanjem in snemanjem
elektronskih komunikacij.
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25. člen
(1) Pooblaščena skupina lahko zahteva vpogled v dokumente, drugo gradivo in podatke nadzorovane službe, ki se
nanašajo na pristojnosti in naloge komisije.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pooblaščena skupina ne sme vpogledati v tisti del dokumentacije
nadzorovane službe, iz katerega bi bilo lahko razvidno, da v
postopku delujejo ali sodelujejo tajni delavci oziroma sodelavci
po določbah ZKP, ZObr in ZSOVA oziroma bi bila lahko razkrita
identiteta teh tajnih delavcev ali sodelavcev.
26. člen
(1) Zaposleni v nadzorovani službi so v okviru pooblastil,
ki jih imajo na svojem delovnem mestu ali položaju, dolžni
storiti, kar je potrebno, da komisija lahko izvršuje svoj nadzor
in so dolžni pri tem z njo sodelovati.
(2) Na zahtevo komisije se je vsak zaposleni v nadzorovani službi dolžan udeležiti seje komisije in na njej v okviru
pooblastil, ki jih ima na svojem delovnem mestu ali položaju,
dajati pojasnila ter odgovarjati na vprašanja članov komisije.
Zaposleni lahko zavrne odgovor na posamezno vprašanje,
pri čemer se uporabljajo določbe ZKP o odklonitvi odgovora
na posamezno vprašanje. Komisija mora zagotoviti tajnost
identitete zaposlenega.
(3) Zaposleni v nadzorovani službi sme obvestiti komisijo
o domnevni nezakonitosti nadzorovanega ukrepa ali njegovega
izvrševanja ter o okoliščinah in dejstvih v zvezi s tem, razen če
je bil glede posameznega nadzorovanega ukrepa ali ukrepov
nadzor začasno odložen.
27. člen
(1) Če predstojnik nadzorovane službe meni, da so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena, pod katerimi
se sme za določen čas odložiti dajanje podatkov komisiji ali
odložiti posamičen nadzor, o tem obvesti pristojnega ministra
oziroma vlado.
(2) Vlada lahko odloči, da se v posameznem primeru nadzorovanega ukrepa ali več med seboj povezanih nadzorovanih
ukrepov nadzor začasno odloži:
– če bi to resno ogrozilo uspešen potek posamezne dejavnosti nadzorovane obveščevalne službe posebnega pomena za nacionalno varnost, ki še ni zaključena;
– če bi to resno ogrozilo uspešen potek predkazenskega
postopka, ki še ni zaključen;
– če bi to resno ogrozilo uspešno izvedbo posameznega
ali več med seboj povezanih nadzorovanih ukrepov, ki še niso
zaključeni;
– če obstaja resna nevarnost, da bi bilo s tem ogroženo
življenje ljudi;
– če obstaja resna nevarnost, da bi bilo s tem omogočeno
razkritje zaščitenega vira informacij.
28. člen
(1) Če vlada odloči, da se začasno odloži nadzor, v
sklepu:
– določi nadzorovani ukrep oziroma med seboj povezane
ukrepe, na katere se odlog nanaša;
– navede zakonske razloge, zaradi katerih nadzor odloži;
– določi rok, za katerega se nadzor odloži, ki ne sme biti
daljši od treh mesecev.
(2) Komisija lahko z dvotretjinsko večino vseh članov
komisije odloči, da se kljub sklepu vlade o začasnem odlogu
nadzora ta nadzor izvrši. Določbe tega zakona o odlogu izvršitve nadzora se v takem primeru ne uporabljajo od trenutka
sprejema odločitve na seji komisije. Komisija mora svojo odločitev pisno obrazložiti.
(3) Vlada lahko predlaga komisiji pred iztekom roka, za
katerega se nadzor odloži, da se ta rok podaljša za največ šest
mesecev. Odločitev o podaljšanju roka mora komisija sprejeti z
dvotretjinsko večino vseh članov.
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(4) Sklep iz prvega in predlog iz tretjega odstavka tega
člena mora biti obrazložen, komisija pa v vsakem primeru lahko
zahteva dopolnitev obrazložitve.
(5) Vlada odločitev o začasnem odlogu nadzora nemudoma pošlje predstojniku nadzorovane službe, o njegovi vsebini
pa po potrebi obvesti tudi operaterja elektronskih komunikacij,
na čigar omrežju se izvaja nadzorovani ukrep oziroma ukrepi,
izvajalca poštnih storitev in upravne organe, organe lokalnih
skupnosti, pravne osebe javnega prava in nosilce javnih pooblastil, ki imajo podatke o nadzorovanem ukrepu oziroma
ukrepih, glede katerih je bil nadzor začasno odložen.
(6) Komisija ne izvaja nadzora nadzorovanih ukrepov,
glede katerih je bil nadzor začasno odložen, organi in osebe,
ki so po tem zakonu dolžne dajati podatke oziroma omogočiti
nadzor, pa tega za čas odloga ne smejo storiti. Ta določba se
uporablja tudi za čas od obvestila predstojnika nadzorovane
službe iz prvega odstavka 27. člena tega zakona do odločitve
vlade, če ta čas ni daljši od osmih dni.
V. RAZMERJE Z DRUGIMI ORGANI IN ORGANIZACIJAMI
TER POSAMEZNIKI
29. člen
(1) Operaterji elektronskih komunikacij so dolžni o programski opremi in vmesnikih, ki jih zagotavljajo v skladu s
predpisi za nadzor nad telekomunikacijskim prometom in o
vseh spremembah le-te, obvestiti komisijo na način, iz katerega
so razvidne možnosti in načini posegov v tajnost telekomunikacijskih sporočil in drugega nadzora telekomunikacijskega
prometa.
(2) Operaterji elektronskih komunikacij vsake tri mesece
komisijo obveščajo o prepisih dela izreka odredbe, ki ga prejmejo za izvedbo nadzora nad telekomunikacijskim prometom
in o dejansko izvedenem nadzoru nad telekomunikacijskim
prometom.
(3) Operaterji elektronskih komunikacij pooblaščeni skupini omogočijo izvedbo napovedanega ali nenapovedanega
ogleda naprav in prostorov, ki jih uporablja nadzorovana služba
v zvezi z nadzorovanjem in snemanjem telekomunikacij. Pri
tem morajo pooblaščeni skupini zlasti omogočiti neoviran vstop
v te prostore, pregled vmesnikov in drugih naprav ter vpogled v
registracijo posegov nadzora telekomunikacijskega prometa.
(4) Na zahtevo komisije ji morajo operaterji elektronskih
komunikacij zagotoviti podatke iz registracije posegov nadzora
prometa elektronskih komunikacij, ki se nanašajo na določen
nadzorovan ukrep.
30. člen
Izvajalci poštnih storitev po zakonu, ki ureja poštne storitve, komisijo vsake tri mesece obveščajo o posegih v tajnost
poštnih pošiljk, ki jih omogočijo v skladu z zakonom v zvezi z
nadzorovanimi ukrepi.
31. člen
Pooblaščeni predstavnik operaterja elektronskih komunikacij oziroma izvajalca poštnih storitev se je na zahtevo
komisije dolžan udeležiti njene seje, dajati pojasnila in druge
informacije v zvezi s podatki iz 29. in 30. člena tega zakona
ter odgovarjati na vprašanja članov komisije glede tega. Pooblaščeni predstavnik lahko zavrne udeležbo na seji ali odkloni
odgovor, pri čemer se uporabljajo določbe ZKP o oprostitvi
dolžnosti pričevanja ali odklonitvi odgovora na posamezno
vprašanje.
32. člen
(1) Državni organi, razen sodišč, ter upravni organi, organi
lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega prava in nosilci javnih
pooblastil so dolžni komisiji na njeno zahtevo dajati podatke in
dokumente, ki se nanašajo na pristojnosti in naloge komisije in
ji omogočiti pregled dokumentacije, razen kolikor je to v naspro-
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tju z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Ta obveznost
velja za vse podatke in dokumente, ne glede na to, iz katerega
vira in s kakšnim namenom jih je organ pridobil.
(2) Na zahtevo komisije se je zaposleni v državnih organih, razen sodiščih, upravnih organih in organih lokalnih skupnosti dolžan udeležiti seje komisije in na njej dajati pojasnila
ter odgovarjati na vprašanja članov komisije v zvezi s podatki
in dokumenti iz prejšnjega odstavka. Zaposleni lahko zavrne
udeležbo na seji ali odkloni odgovor, pri čemer se uporabljajo
določbe ZKP o oprostitvi dolžnosti pričevanja ali odklonitvi
odgovora na posamezno vprašanje. Komisija mora zagotoviti
tajnost identitete zaposlenega.
33. člen
(1) Vsak posameznik ali organizacija lahko komisijo obvesti o domnevno nezakoniti uporabi nadzorovanih ukrepov in
ji da pobudo za izvedbo nadzora.
(2) Če pobudnik navaja, da je bila z domnevno nezakonito uporabo nadzorovanih ukrepov kršena njegova pravica,
komisija pa po opravljenem nadzoru ugotovi, da je bila v zvezi
z uporabo nadzorovanih ukrepov v tem primeru ugotovljena
nezakonitost, ga o tem obvesti.
VI. POROČANJE DRŽAVNEMU ZBORU
34. člen
Komisija državnemu zboru enkrat letno poroča o svojem
delu in o splošnih ugotovitvah nadzora ter mu predlaga sprejem
stališč in sklepov v zvezi z nadzorom.
35. člen
Poročilo iz prejšnjega člena ne zajema informacij o posameznih dejavnostih nadzorovane službe posebnega pomena
za nacionalno varnost, ki še niso zaključene, in informacij o
posamičnih primerih omejitev pravice do zasebnosti posameznikov.
Zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in
varnostnih služb – ZPNOVS (Uradni list RS, št. 26/03) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Do ustanovitve komisije opravlja nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami Komisija za nadzor nad delom
varnostnih in obveščevalnih služb Državnega zbora Republike
Slovenije skladno s tem zakonom.
37. člen
(1) Državni zbor sprejme poslovnik komisije najkasneje v
šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Do sprejema poslovnika se za postopek izvajanje
nadzora po tem zakonu smiselno uporabljajo določbe poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/2002), v delu, ki
se nanaša na komisijo za nadzor varnostnih in obveščevalnih
služb.
38. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 49. člen
zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni
list RS, št. 23/99 in 56/2002 – ZJU) in 126.a člen zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 – popr., 93/2001, 52/2002
– ZDU-1 in 56/2002 – ZJU).
39. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb
– ZPNOVS-A (Uradni list RS, št. 67/07) vsebuje naslednjo
končno določbo:
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

4602.

Zakon o gostinstvu (uradno prečiščeno
besedilo) (ZGos-UPB2)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. septembra
2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o gostinstvu,
ki obsega:
– Zakon o gostinstvu – ZGos (Uradni list RS, št. 1/95 z
dne 10. 1. 1995),
– Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12.
1994 opravljali organi občin – ZPDF (Uradni list RS, št. 29/95
z dne 30. 5. 1995),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu – ZGos-A (Uradni list RS, št. 40/99 z dne 28. 5. 1999),
– Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
– ZPDZC (Uradni list RS, št. 36/99 z dne 24. 6. 2000),
– Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS,
št. 110/02 z dne 18. 12. 2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu – ZGos-B (Uradni list RS, št. 101/05 z dne 11. 11.
2005) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu – ZGos-C (Uradni list RS, št. 60/07 z dne 6. 7. 2007).
Št. 327-01/91-2/22
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
EPA 1554-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

ZAKON
O GOSTINSTVU
uradno prečiščeno besedilo
(ZGos-UPB2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Gostinstvo je po tem zakonu opravljanje gostinske dejavnosti.
Gostinska dejavnost obsega pripravo in strežbo jedi in
pijač ter nastanitev gostov.
2. člen
Gostinsko dejavnost iz prejšnjega člena opravljajo
pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so
registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva,
ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnim
aktu, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom (v nadaljnjem besedilu: gostinci).
Gostinsko dejavnost lahko v obsegu, ki ga določa ta zakon, opravljajo kot sobodajalci in kmetje tudi fizične osebe, če
izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.
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Gostinec lahko brez posebne registracije v svojem gostinskem obratu gostom nudi posamezne izdelke, katerih ponudba
je v gostinstvu običajna (tobačni izdelki, spominki, turistične
publikacije, slaščice, slane palčke, žvečilni gumi ipd.) in, ki zaokrožujejo njegovo ponudbo (suhomesnati izdelki, ustekleničene
pijače, kava ipd.).
3. člen
(črtan)
II. GOSTINSKI OBRATI
4. člen
Gostinska dejavnost se opravlja v gostinskih obratih ali
zunaj njih pod pogoji, določenimi s tem zakonom in drugimi
predpisi.
Gostinski obrat so funkcionalno povezani in ustrezno
urejeni prostori, ki omogočajo opravljanje določene vrste gostinske dejavnosti.
Vrste gostinskih obratov so: hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in
drugi domovi, kampi, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo jedi.
Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega obrata
v premičnih objektih oziroma z objekti, s sredstvi ali napravami,
ki so prirejene v ta namen.
5. člen
Gostinska dejavnost se lahko opravlja v poslovnem prostoru, v katerem se opravlja kakšna druga dejavnost, če so za
to izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka prejšnjega člena.
Gostinska dejavnost, ki jo opravljajo sobodajalci in kmetje,
se lahko opravlja v stanovanjskih prostorih in na kmetijah, če so za
to izpolnjeni pogoji, določeni s tem zakonom in drugimi predpisi.
6. člen
Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega
obrata na javnih prireditvah, sejmih in podobno med njihovim
trajanjem, vendar vsakokrat največ 30 dni.
Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega
obrata med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih, na
smučiščih in podobno, na predlog pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti pa lahko tudi izven turistične sezone
ali za obdobje, daljše od enega leta.
Za opravljanje dejavnosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena morajo biti izpolnjeni pogoji, določeni s tem zakonom in drugimi predpisi.
Samoupravna lokalna skupnost lahko sprejme akt, s katerim opredeli obdobje dneva, v okviru katerega se sme opravljati
gostinska dejavnost iz drugega odstavka tega člena.
Gostinska dejavnost iz drugega odstavka tega člena se
sme opravljati le v skladu z aktom iz prejšnjega odstavka.
7. člen
(črtan)
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI
8. člen
Za objekt, v katerem namerava opravljati gostinsko dejavnost pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
fizična oseba iz drugega odstavka 2. člena tega zakona, mora
biti pridobljeno uporabno dovoljenje v skladu z zakonom, ki
ureja graditev objektov.
9. člen
Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni:
1. minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:
– poslovne prostore, opremo in naprave v gostinskih
obratih, pri sobodajalcih in na kmetijah;
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– pogoje glede zunanjih površin gostinskega obrata (funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine);
– pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata;
2. pogoji glede minimalnih storitev v posameznih vrstah
gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah;
3. pogoji, ki se nanašajo na merila in način kategorizacije
nastanitvenih gostinskih obratov, prostorov za goste pri sobodajalcih ter na kmetijah z nastanitvijo in marin;
4. pogoji glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in
zdravja pri delu.
10. člen
Minimalne tehnične pogoje iz 1. točke prejšnjega člena
in pogoje glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah iz 2. točke
prejšnjega člena predpiše minister, pristojen za gostinstvo, v
soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo.
Merila in način kategorizacije nastanitvenih gostinskih
obratov, prostorov za goste pri sobodajalcih in na kmetijah
z nastanitvijo in marin iz 3. točke prejšnjega člena predpiše
minister, pristojen za gostinstvo.
Pogoje glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in
zdravja pri delu določajo predpisi, ki urejajo področje varnosti
živil ter varnosti in zdravja pri delu.
11. člen
Vsi gostinski obrati se glede na svojo ponudbo razvrščajo
v vrste, gostinski obrati, v katerih se gostom nudi nastanitev, pa
se po vrsti in kakovosti ponudbe razvrščajo tudi v kategorije. V
kategorije se razvrstijo tudi prostori za goste pri sobodajalcih
in na kmetijah z nastanitvijo.
Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba iz drugega odstavka 2. člena tega zakona, ki želi
opravljati gostinsko dejavnost, mora predhodno izpolniti vse pogoje, določene s tem zakonom in drugimi predpisi, za ustrezno
vrsto in kategorijo gostinskega obrata ali prostorov za goste pri
sobodajalcih in na kmetijah.
Gostinski obrati, sobodajalci in kmetje morajo poslovati le
s tisto vrsto oziroma oznako kategorije, za katero izpolnjujejo
vse predpisane pogoje.
Zbornice lahko opravijo razvrstitev restavracij in gostiln na
osnovi meril za ocenjevanje kakovosti storitev.
12. člen
Merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, predpiše
minister, pristojen za gostinstvo.
Gostinec oziroma kmet določi svoj obratovalni čas v skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka in ga prijavi za gostinstvo pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti.
Samoupravna lokalna skupnost lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja
v skladu s predpisom iz prvega odstavka tega člena določi
podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa.
Gostinec oziroma kmet mora poslovati v obratovalnem
času, določenem v skladu z drugim oziroma s tretjim odstavkom tega člena.
Gostinec oziroma kmet mora obvestilo o razporedu obratovalnega časa objaviti na vidnem mestu ob vhodu v gostinski
obrat oziroma kmetijo.
Pritožba zoper odločbo iz četrtega odstavka tega člena
ne zadrži izvršitve.
13. člen
Cene gostinskih storitev morajo biti čitljivo izpisane v obliki
cenika na vidnem mestu oziroma navedene na jedilnem listu in
ceniku pijač, ki morata biti gostom na razpolago v vseh prostorih in na prostem, kjer se nudijo gostinske storitve.
V ceniku pijač morajo biti označene vrsta, količina in cena
pijače (z izjemo napitkov, kjer se količina meri s porcijo), na je-
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dilnem listu pa vrsta in cena jedi, pri nesestavljenih delikatesnih
jedeh pa tudi količina.
IV. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI
PRI SOBODAJALCIH IN NA KMETIJAH
14. člen
Sobodajalec po tem zakonu je fizična oseba, samostojni
podjetnik posameznik, društvo ali pravna oseba, ki nudi gostom
nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali v najetem stanovanju ali počitniški hiši, s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti pa lahko, ne glede na določbo drugega odstavka 5. člena tega zakona, tudi v drugih prostorih.
Fizična oseba je lahko sobodajalec, če opravlja dejavnost
le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem
letu), gostom nudi do 15 ležišč in je vpisana v Poslovni register
Slovenije.
14.a člen
Ne glede na določbe 12. in 13. člena Zakona o poslovnem
registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06), sobodajalec iz
drugega odstavka prejšnjega člena prijavo za vpis v Poslovni
register Slovenije vloži pri Agenciji za javnopravne evidence in
storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
O vpisu sobodajalca fizične osebe v Poslovni register Slovenije AJPES izda potrdilo o vpisu, ki ga posreduje sobodajalcu
in pristojnemu davčnemu uradu.
Način vpisa v Poslovni register Slovenije predpiše AJPES
v soglasju z ministrom, pristojnim za gostinstvo.
15. člen
Kmet lahko na svoji kmetiji opravlja gostinsko dejavnost
kot svojo dopolnilno dejavnost, ali pa na podlagi zakona, ki
ureja gospodarske družbe, pod pogoji, ki jih glede obsega in
pogojev opravljanja dejavnosti določajo predpisi, ki urejajo
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Gostom lahko nudi le jedi iz domačega okolja in doma
pridelane in predelane pijače (kmetija odprtih vrat, vinotoči in
osmice), razen če tem gostom nudi tudi nastanitev.
Pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti lahko dovoli kmetu, da ne glede na določbo prejšnjega odstavka nudi
gostom tudi druge domače jedi in kupljeno pijačo.
15.a člen
Ne glede na določbi drugega odstavka 5. člena in prvega
odstavka 15. člena tega zakona lahko kmet, ki opravlja gostinsko dejavnost kot svojo dopolnilno dejavnost, opravlja gostinsko dejavnost na prireditvi, povezani s predstavitvijo podeželja
ali tradicionalnimi običaji, pri čemer sme nuditi le jedi in pijače
iz domačega okolja.
Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka morajo
biti izpolnjeni pogoji, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti
iz prvega odstavka 6. člena tega zakona.
V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO IN UPRAVNI UKREPI
16. člen
Uresničevanje določb tega zakona nadzoruje pristojni
tržni inšpekcijski organ, razen določb 8. člena tega zakona, ki
se nanaša na uporabno dovoljenje, in katerega uresničevanje
nadzoruje pristojni gradbeni inšpekcijski organ, ter določb 4.
točke 9. člena tega zakona, ki se nanašajo na pogoje glede
zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu, katerih uresničevanje nadzoruje pristojni zdravstveni inšpekcijski
organ.
17. člen
Če pristojni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi,
da pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, društvo
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ali fizična oseba iz drugega odstavka 2. člena tega zakona
opravlja gostinsko dejavnost, ne da bi bila registrirana za to, ji
opravljanje take dejavnosti prepove.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
18. člen
Če pristojni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi, da
prostori, v katerih se opravlja gostinska dejavnost, ne izpolnjujejo pogojev oziroma da niso izpolnjeni pogoji glede storitev, ki
jih določajo predpisi iz prvega in drugega odstavka 10. člena
tega zakona ali če ugotovi, da gostinec ni označil cen v skladu
z določbami 13. člena tega zakona, izda odločbo, s katero
odredi, da je treba ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti
odpraviti in določi rok za njihovo odpravo.
Če pomanjkljivosti in nepravilnosti iz prejšnjega odstavka
niso odpravljene v določenem roku, izda pristojni inšpektor
odločbo, s katero prepove uporabljati prostore, naprave ali
opremo za gostinsko dejavnost.
Pritožba zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka
tega člena ne zadrži njene izvršitve.
18.a člen
(črtan)
19. člen
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik, društvo ali fizična oseba iz
drugega odstavka 2. člena tega zakona ponavlja prekrške iz
21. in 22. člena tega zakona, ji lahko na predlog pristojnega
organa samoupravne lokalne skupnosti začasno ali trajno prepove opravljanje gostinske dejavnosti.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
20. člen
(črtan)

VI. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z globo od 1.200 do 40.000 eurov se kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik za prekršek:
– če opravlja gostinsko dejavnost v nasprotju s pogoji,
določenimi s tem zakonom in drugimi predpisi (prvi in drugi
odstavek 6. člena), ali v nasprotju z aktom iz četrtega odstavka
6. člena;
– če poslovni prostori, v katerih opravlja gostinsko dejavnost, ne ustrezajo predpisanim minimalnim tehničnim pogojem
oziroma gostinski obrat ne izpolnjuje pogojev kategorizacije ali
ne nudi najmanj minimalnih predpisanih gostinskih storitev (1.,
2., in 3. točka 9. člena);
– če ne določi obratovalnega časa oziroma ga ne prijavi
za gostinstvo pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti, če ne posluje v določenem obratovalnem času ali če
ne objavi obvestila o razporedu obratovalnega časa na vidnem
mestu ob vhodu v gostinski obrat (drugi, četrti in peti odstavek
12. člena);
– če cen gostinskih storitev ne objavi oziroma označi na
predpisani način (13. člen).
Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
22. člen
Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek:
– posameznik (sobodajalec fizična oseba), ki stori dejanje
iz druge ali četrte alinee prvega odstavka prejšnjega člena ali
če opravlja gostinsko dejavnost v nasprotju z določbami drugega odstavka 14. člena tega zakona;
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– posameznik (kmet), ki stori dejanje iz druge, tretje ali četrte
alinee prvega odstavka prejšnjega člena, ali če opravlja gostinsko
dejavnost v nasprotju z določbami 15. člena tega zakona;
– posameznik (kmet), če na prireditvi iz prvega odstavka
15.a člena tega zakona opravlja gostinsko dejavnost v nasprotju
z določbami 15.a člena tega zakona ali v nasprotju s pogoji, določenimi s tem zakonom in drugimi predpisi.
23. člen
(prenehal veljati z ZPDZC)

Zakon o gostinstvu – ZGos (Uradni list RS, št. 1/95)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Podzakonske akte iz prvega, drugega, tretjega in četrtega
odstavka 10. člena in prvega odstavka 12. člena tega zakona
predpišeta pristojna ministra v treh mesecih od dneva uveljavitve
tega zakona.
Do sprejetja predpisov iz prvega in drugega odstavka
10. člena tega zakona se uporabljajo pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih poslovnih prostorov za gostinsko dejavnost in o
storitvah v gostinskih obratih (Uradni list SRS, št. 11/75 in 15/88),
pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih prostorov za sprejemanje
na prenočevanje ter za pripravo in strežbo hrane in pijač v gospodinjstvih in kmečkih gospodarstvih (Uradni list SRS, št. 11/75 in
15/88) in pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih gostinskih objektov (Uradni list SRS, št. 11/75 in 15/88).
24.a člen
Pravni ali fizični osebi, ki želi opravljati gostinsko dejavnost
v poslovnem prostoru oziroma objektu, za katerega je bilo pred
25. januarjem 1995 na podlagi takrat veljavnih predpisov izdana
odločba, da so izpolnjeni zakonski pogoji za opravljanje gostinske
dejavnosti, pa zanj ni bilo izdano uporabno dovoljenje, izpolnjuje
pa vse druge predpisane pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti, za gostinstvo pristojna enota upravne enote izda odločbo, s
katero se začasno, do pridobitve uporabnega dovoljenja, vendar
največ za tri leta od izdaje te odločbe, dovoli opravljati gostinska
dejavnost. Prosilec namesto uporabnega dovoljenja predloži odločbo oziroma obrtno dovoljenje, iz katerega je razvidno, da so bili
v teh poslovnih prostorih po takrat veljavnih predpisih izpolnjeni
pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti, izjavo lastnika objekta
oziroma poslovnega prostora, da v poslovnem prostoru po izdaji
te odločbe ni bilo gradbenih posegov, in potrdilo, da je vložena
zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja v skladu z določbami
zakona o graditvi objektov.
Če pristojna enota upravne enote zavrne zahtevo za izdajo
uporabnega dovoljenja, se po pravnomočnosti takšne zavrnitve
šteje, da za te poslovne prostore niso izpolnjeni minimalni tehnični
pogoji iz prve točke 9. člena tega zakona.
(Opomba: Z dnem uveljavitve ZGO-1 se šteje, da se določbe 24.a člena ZGos nanašajo samo na gostinske obrate v novo
zgrajenih stavbah, katerih prostori se rekonstruirajo, ali katerim se
spreminja namembnost po določbah tega zakona. Začeti postopki
za izdajo potrdila o obstoju uporabnega dovoljenja gostinskega
obrata se ustavijo po uradni dolžnosti.)

Uradni list Republike Slovenije
tega zakona na podlagi dokazila o izpolnjevanju predpisanih
pogojev, ki ga ob priglasitvi te dejavnosti predložijo za gostinstvo pristojni enoti upravne enote.
27. člen
Do uveljavitve novega sistema državne uprave opravljajo
naloge iz tretjega odstavka 6. člena, 8. člena, drugega odstavka 11. člena, drugega in tretjega odstavka 12. člena, tretjega
odstavka 15. člena in 26. člena tega zakona pristojni občinski
upravni organi.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
gostinski dejavnosti (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86).
29. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu – ZGos-A (Uradni list RS, št. 40/99) vsebuje naslednje
prehodne in končno določbo:
18. člen
Gostinci, ki opravljajo svojo dejavnost v premičnih gostinskih obratih, morajo svojo dejavnost uskladiti z določbami tega
zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi.
Minister, pristojen za gostinstvo, uskladi pravilnik o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov (Uradni list
RS, št. 15/95 in 22/98) in pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave,
ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah
gostinskih obratov pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list
RS, št. 23/96) z določbami tega zakona v treh mesecih po
njegovi uveljavitvi.
Vsebino in način vodenja registra sobodajalcev iz prvega
odstavka 12. člena tega zakona predpiše minister, pristojen za
gostinstvo, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
19. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Zakona o gostinstvu – ZGos-B (Uradni list RS, št. 101/05)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Društva, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo
gostinsko dejavnost, morajo izpolniti pogoje, določene za opravljanje gostinske dejavnosti s tem zakonom, v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona.

25. člen
Gostinsko dejavnost v začasnih gostinskih obratih iz 1. točke
5. člena zakona o gostinski dejavnosti (Uradni list SRS, št. 42/73 in
29/86) je mogoče opravljati do izteka roka, za katerega jim je bila
izdana odločba, vendar največ tri leta po uveljavitvi tega zakona.

16. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o
minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo dela v gostinski
dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/95 in 45/98).
Minister, pristojen za gostinstvo, uskladi Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra sobodajalcev (Uradni list RS,
št. 70/99) z določbami tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

26. člen
Do uveljavitve predpisov, ki bodo urejali dopolnilno dejavnost na kmetijah, lahko kmetje opravljajo dejavnost iz 15. člena

17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu – ZGos-C (Uradni list RS, št. 60/07) vsebuje naslednje
prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Minister, pristojen za gostinstvo, uskladi Pravilnik o merilih
in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin (Uradni
list RS, št. 29/97, 51/98, 46/05 in 92/06) z določbami tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
V postopkih za določitev kategorije nastanitvenih gostinskih
obratov, prostorov pri sobodajalcih in na kmetijah z nastanitvijo,
se začnejo določbe 5. člena tega zakona uporabljati po uskladitvi
Pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin (Uradni list RS, št. 29/97, 51/98, 46/05 in 92/06) s
tem zakonom. Do takrat se uporablja dosedanja ureditev.
Minister, pristojen za gostinstvo, uskladi Pravilnik o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij
(Uradni list RS, št. 78/99, 107/00 in 30/06) z določbami tega
zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
17. člen
Določbe drugega odstavka 14. člena in prvega ter drugega odstavka 14.a člena tega zakona se začnejo uporabljati
šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. Do takrat se uporablja
dosedanja ureditev.
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik
o vsebini in načinu vodenja registra sobodajalcev (Uradni list
RS, št. 70/99 in 45/06).
Določbe pravilnika iz prejšnjega odstavka, razen 4. člena,
se uporabljajo še šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
AJPES izda v soglasju z ministrom, pristojnim za gostinstvo, akt iz tretjega odstavka 14.a člena tega zakona v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona. Ta akt uredi tudi prenos
podatkov iz registra sobodajalcev pri pristojnih upravnih enotah
v Poslovni register Slovenije.
18. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

4603.

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih
izdelkov (uradno prečiščeno besedilo)
(ZOUTI-UPB3)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. septembra 2007
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, ki obsega:
– Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov – ZOUTI
(Uradni list RS, št. 57/96 z dne 19. 10. 1996),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov – ZOUTI-A (Uradni list RS,
št. 119/02 z dne 30. 12. 2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov – ZOUTI-B (Uradni list RS,
št. 101/05 z dne 11. 11. 2005) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov – ZOUTI-C (Uradni list RS,
št. 60/07 z dne 6. 7. 2007).
Št. 543-03/92-3/41
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
EPA 1551-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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ZAKON
O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH
IZDELKOV
uradno prečiščeno besedilo
(ZOUTI-UPB3)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon v skladu z Direktivo 2001/37/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in
prodaji tobačnih izdelkov (UL L št. 194 z dne 18. 7. 2001, str.
26) in Direktivo 2003/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 26. maja 2003 o približevanju zakonov in drugih predpisov
držav članic o oglaševanju in sponzorstvu tobačnih izdelkov
(UL L št. 152 z dne 20. 6. 2003, str. 16) določa ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih izdelkov in ukrepe za preprečevanje
njihovih škodljivih vplivov na zdravje.
2. člen
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. Tobačni izdelki so izdelki, ki vsebujejo tobak, ki je lahko
tudi gensko spremenjen, in so namenjeni za kajenje, njuhanje,
sesanje ali žvečenje.
2. Katran je suh, nerazredčen, breznikotinski kondenzat
dima, ki nastaja pri kajenju.
3. Nikotin pomeni nikotinske alkaloide.
4. Ogljikov monoksid je sestavni del plinske faze kadilskega dima in nastaja pri nepopolnem izgorevanju tobaka in drugih
organskih sestavin tobačnih izdelkov.
5. Tobak za oralno uporabo so vsi tobačni izdelki za oralno uporabo, razen za kajenje in žvečenje, ki so delno ali v celoti
izdelani iz tobaka v prahu ali drobcih ali kakršnikoli kombinaciji
prahu in drobcev, ki so lahko pakirani v vrečkah ali v kakršnikoli
drugi embalaži, ali so podobni živilskemu izdelku.
6. Sestavina je vsaka snov ali sestavni del, ki se uporablja
pri izdelavi ali pripravi tobačnega izdelka, razen tobačnih listov
in drugih naravnih ali nepredelanih delov rastline tobaka, in je
v končnem izdelku še vedno prisotna, četudi v spremenjeni
obliki, vključno s papirjem, filtrom, tiskarskimi črnili in lepili.
7. Oglaševanje in promocija tobaka in tobačnih izdelkov
je vsakršno posredno ali neposredno komercialno sporočilo,
priporočilo ali dejanje s ciljem, učinkom ali mogočim učinkom
promocije tobačnih izdelkov ali uporabe tobaka.
8. Sponzoriranje dogodka, dejavnosti ali posameznika je
kakršnakoli posredna ali neposredna oblika prispevka za kakršenkoli dogodek, dejavnost ali posameznika s ciljem, učinkom
ali mogočim učinkom promocije tobačnih izdelkov ali uporabe
tobaka.
9. Storitev informacijske družbe pomeni storitev v smislu
35. točke 3. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni
list RS, št. 43/04).
10. Kadilnica pomeni tisti zaprt prostor, ki je fizično ločen
od drugih zaprtih prostorov in posebej urejen izključno za
kajenje.
3. člen
Javni prostori po tem zakonu so prostori, namenjeni dejavnostim na področju zdravstva, otroškega varstva, vzgoje in
izobraževanja, socialnega varstva, prometa, javnega prevoza,
trgovine, gostinstva in turizma, športa in rekreacije ter kulture.
Javni prostori iz prejšnjega odstavka so zlasti čakalnice,
sejne sobe, kino dvorane, gledališča, zdravstveni, vzgojno
varstveni, izobraževalni, socialni zavodi, gostinski prostori in
trgovine, športne dvorane, javna prometna sredstva, dvigala,
kabinske žičnice, javna stranišča in drugi prostori, kjer so nekadilci proti svoji volji lahko izpostavljeni cigaretnemu dimu.
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4. člen
Delovni prostor po tem zakonu je vsak zaprt prostor, ki
je pod nadzorom delodajalca in kjer se zanj opravljajo dela in
storitve.
5. člen
Za uresničevanje celovite družbene skrbi za varstvo
zdravja prebivalcev pred škodljivimi vplivi tobačnih izdelkov
skrbi Svet za zdravje pri Vladi Republike Slovenije, ki ima na
tem področju zlasti naslednje naloge:
– spremlja vpliv uporabe tobačnih izdelkov na zdravje
prebivalcev in predlaga ustrezne ukrepe, ki zahtevajo medresorsko reševanje,
– predlaga ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih izdelkov,
– spremlja izvajanje celovitega programa preprečevanja
uporabe tobačnih izdelkov in ukrepov za preprečevanje škodljivih posledic,
– opravlja druge naloge s področja omejevanja uporabe
tobačnih izdelkov in preprečevanja škodljivih posledic uporabe
tobačnih izdelkov.
Ministrstvo, pristojno za zdravje, v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, institucijami, strokovnjaki in nevladnimi organizacijami pripravi dveletne programe omejevanja uporabe
tobačnih izdelkov in zmanjševanja škodljivih posledic uporabe
tobačnih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: programi), ki vključujejo ukrepe iz 5.a člena tega zakona.
Programe iz prejšnjega odstavka na predlog ministrstva,
pristojnega za zdravje, sprejme Vlada Republike Slovenije.
5.a člen
Med ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov uporabe
tobačnih izdelkov se štejejo:
– spremljanje uporabe tobačnih izdelkov in obsega škodljivih vplivov njihove uporabe za zdravje;
– informiranje, izobraževanje in osveščanje javnosti in
posameznih skupin prebivalstva o škodljivih vplivih uporabe
tobačnih izdelkov;
– usklajevanje aktivnosti za vključevanje v programe opuščanja kajenja in uporabe tobačnih izdelkov;
– usklajevanje, spremljanje in vrednotenje preventivnih
programov za posamezne skupine prebivalstva;
– priprava in izvajanje programov za spodbujanje zdravega življenjskega sloga med različnimi starostnimi in družbenimi
skupinami prebivalstva ter njihovo vrednotenje;
– strokovno svetovanje in podpora institucijam, združenjem, nevladnim organizacijam, lokalnim skupnostim in posameznikom pri izvajanju preventivnih programov na področju
omejevanja kajenja.
Za izvrševanje v tem členu določenih ukrepov je pooblaščen Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije skupaj
z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo, ki v skladu s tem
členom in Nacionalnim programom zdravstvenega varstva Republike Slovenije neposredno opravljajo naloge, povezane z
navedenimi ukrepi.
II. DOVOLJENA VSEBNOST ŠKODLJIVIH SESTAVIN
6. člen
Od 1. januarja 1997 je prepovedana proizvodnja in prodaja cigaret, ki vsebujejo več kot 15 mg katrana na cigareto.
Od 1. julija 1998 dalje je prepovedana proizvodnja in prodaja cigaret, ki vsebujejo več kot 12 mg katrana na cigareto.
Od 1. januarja 2004 je za Republiko Slovenijo in države
članice Evropske unije, od 1. januarja 2007 pa tudi za izvoz v
druge države, prepovedana proizvodnja in prodaja cigaret, ki
vsebujejo več kot:
– 10 mg katrana na cigareto;
– 1 mg nikotina na cigareto;
– 10 mg ogljikovega monoksida na cigareto.

Uradni list Republike Slovenije
Minister za zdravje podrobneje določi pogoje, ki jih morajo
glede zdravstvene ustreznosti izpolnjevati tobačni izdelki.
7. člen
Vsebnost katrana, nikotina in ogljikovega monoksida v
cigaretah se ugotavlja po metodi, ki ustreza naslednjim standardom:
– ISO 4387 za katran;
– ISO 10315 za nikotin;
– ISO 8454 za ogljikov monoksid.
Točnost natisnjenega podatka o vsebnosti katrana in nikotina na škatli oziroma drugem posamičnem pakiranju (v nadaljnjem besedilu: embalaža) se ugotavlja po metodi ISO 8243.
III. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE UPORABE TOBAČNIH
IZDELKOV
8. člen
Prepovedana je proizvodnja in prodaja cigaret, ki na embalaži nimajo natisnjenih podatkov o tem, koliko miligramov katrana,
nikotina in ogljikovega monoksida vsebuje posamezna cigareta.
Podatki iz prejšnjega odstavka morajo obsegati najmanj
10% površine bočne strani embalaže.
9. člen
Prepovedana je proizvodnja in prodaja tobačnih izdelkov,
razen tobačnih izdelkov za žvečenje in za njuhanje, ki nimajo
na embalaži in zunanji embalaži, ki se uporablja pri prodaji
izdelka na drobno (v nadaljnjem besedilu: zunanja embalaža),
natisnjenega enega od naslednjih opozoril:
»Kajenje ubija. Opustite kajenje: tel. št. xxxxxxxxx.«
»Kajenje resno škoduje vam in ljudem okoli vas. Opustite
kajenje: tel. št. xxxxxxxxx.«
Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora biti natisnjeno
na prednji strani embalaže in zunanje embalaže, razen na
dodatnih prozornih ovojih, ki se uporabljajo za prodajo izdelka
na drobno. Opozorilo mora obsegati najmanj 30% površine
zunanjega dela prednje strani embalaže in zunanje embalaže,
na kateri je to opozorilo natisnjeno.
Opozorili iz prvega odstavka tega člena se morata redno
menjavati, in sicer tako, da se vsako opozorilo pojavi na enaki
količini proizvedenih oziroma prodajanih tobačnih izdelkov v
tekočem letu.
Prepovedana je proizvodnja in prodaja tobačnih izdelkov,
razen tobačnih izdelkov za žvečenje in za njuhanje, ki poleg
opozorila iz prvega odstavka tega člena nimajo natisnjenega
še enega od naslednjih opozoril:
1. »Kadilci umirajo mlajši.«
2. »Kajenje maši žile in povzroča srčni infarkt in možgansko kap.«
3. »Kajenje povzroča smrt zaradi pljučnega raka.«
4. »Kajenje med nosečnostjo škoduje vašemu otroku.«
5. »Varujte otroke pred vdihavanjem vašega cigaretnega
dima.«
6. »Vaš zdravnik ali farmacevt vam lahko pomaga opustiti
kajenje.«
7. »Kajenje povzroča hudo zasvojenost, zato ne začnite
kaditi.«
8. »Opustitev kajenja zmanjša tveganje za smrt zaradi
bolezni srca in pljuč.«
9. »Kajenje lahko povzroči počasno in boleče umiranje.«
10. »Poiščite pomoč pri opuščanju kajenja: posvetujte se
z zdravnikom.«
11. »Kajenje lahko zmanjša pretok krvi in povzroči impotenco.«
12. »Kajenje povzroča staranje kože.«
13. »Kajenje lahko škoduje spermi in zmanjša plodnost.«
14. »Cigaretni dim vsebuje benzen, nitrosamine, formaldehid in vodikov cianid.«
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Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora biti natisnjeno na
zadnji strani embalaže in zunanje embalaže, razen na dodatnih
prozornih ovojih, ki se uporabljajo za prodajo izdelka na drobno. Opozorilo mora obsegati najmanj 40% površine zunanjega
dela zadnje strani embalaže in zunanje embalaže, na kateri je
to opozorilo natisnjeno.
Opozorila iz četrtega odstavka tega člena se morajo redno menjavati, in sicer tako, da se vsako opozorilo pojavi na
enaki količini proizvedenih oziroma prodajanih tobačnih izdelkov v tekočem letu.
Minister, pristojen za zdravje, določi telefonsko številko iz
prvega odstavka tega člena in pogoje za delovanje službe na
navedeni številki.
9.a člen
Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov za žvečenje
in za njuhanje, ki nimajo na najbolj vidni površini embalaže in
zunanje embalaže, razen na dodatnih prozornih ovojih, ki se
uporabljajo za prodajo izdelkov na drobno, navedenega naslednjega opozorila: »Ta tobačni izdelek lahko škoduje vašemu
zdravju in povzroča zasvojenost.«
Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati najmanj
30% zunanjega dela ustrezne površine embalaže in zunanje
embalaže, na kateri je opozorilo natisnjeno.
9.b člen
Embalaža tobačnih izdelkov, razen cigaret in tobačnih izdelkov za žvečenje in za njuhanje, katere najbolj vidna površina
presega 75 cm2, mora vsebovati opozorili iz prvega in četrtega
odstavka 9. člena tega zakona najmanj v obsegu 22,5 cm2 na
prednji in 22,5 cm2 na zadnji strani embalaže.
9.c člen
Podatki iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ter opozorila iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona in
prvega odstavka 9.a člena tega zakona morajo biti:
– natisnjeni v črnem odebeljenem tisku na beli podlagi, v
pisavi Helvetica in v velikosti črk, ki zavzema največji možni del
površine, predvidene za opozorilo in podatke;
– natisnjeni v malih črkah, razen prve črke in kjer tako
zahtevajo slovnična pravila;
– natisnjeni osredotočeno v delu, na katerem mora biti
besedilo natisnjeno in vzporedno z zgornjim robom embalaže;
– obrobljeni s črnim okvirjem, širokim najmanj 3 mm in
največ 4 mm, ki ne sme posegati v besedilo opozorila oziroma
podatkov, razen opozorila iz prvega odstavka 9.a člena tega
zakona;
– natisnjeni v slovenskem jeziku;
– natisnjeni tako, da jih ni mogoče odstraniti ali uničiti, in
ne smejo biti zakriti, potemnjeni ali prekinjeni z drugim napisom
ali simbolom ali z odpiranjem embalaže.
Podatki iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ter opozorila iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona in
prvega odstavka 9.a člena tega zakona ne smejo biti na tobačni
znamki, nalepljeni na embalaži tobačnega izdelka.
Podatki iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ter
opozorila iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona
in prvega odstavka 9.a člena tega zakona so lahko, razen na
embalaži in zunanji embalaži cigaret, pritrjeni z nalepko, pod
pogojem, da se ta nalepka ne more odstraniti.
Na embalaži tobačnega izdelka mora biti označena serijska številka ali ekvivalent, ki omogoča določitev kraja in datuma
proizvodnje tobačnega izdelka.
Na embalaži in zunanji embalaži tobačnih izdelkov je
prepovedana uporaba besedila, imena, blagovne znamke in
simbola ali drugega znaka, ki napeljujejo na to, da je določen
tobačni izdelek manj škodljiv, z izrazi, kot so na primer: lahki,
mild, nizka vsebnost nikotina in katrana, super lahki, ultra lahki
in podobno.
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10. člen
Prepovedano je vsako sponzoriranje dogodka, dejavnosti
ali posameznika ter kakršnokoli neposredno in posredno oglaševanje in promocija tobaka in tobačnih izdelkov, vključno prek
storitev informacijske družbe.
Za posredno oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov iz
prejšnjega odstavka se šteje prikazovanje logotipov in drugih
znakov za označevanje tobaka in tobačnih izdelkov na predmetih, ki po tem zakonu niso tobačni izdelki. Za posredno oglaševanje se šteje tudi brezplačno ponujanje tobačnih izdelkov na
javnem mestu in v javnih prostorih.
Prepovedano je oglaševanje izdelkov, ki ne sodijo med
tobak in tobačne izdelke, vendar s svojim videzom in namenom
uporabe neposredno vzpodbujajo k potrošnji tobaka in tobačnih
izdelkov.
Objavljanje podatkov o kakovosti in drugih lastnostih tobaka in tobačnih izdelkov v strokovnih knjigah ter revijah in
publikacijah, ki so namenjene obveščanju proizvajalcev in prodajalcev teh izdelkov, se ne šteje za oglaševanje po določbah
tega člena.
11. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena je oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov dovoljeno v obliki in podobi zaščitene
blagovne znamke:
– na priboru za kajenje;
– v in na poslovnih prostorih gospodarskih družb, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo in prodajo tobačnih izdelkov
na debelo v skupni površini do 7 m2;
– na zunanjih in notranjih izveskih prodajaln tobačnih
izdelkov v skupni površini do 7 m2.
Oglaševanje tobačnih izdelkov iz prejšnjega odstavka je
dovoljeno le v obliki znaka, ki je zaščiten in ki ne omenja in ne
prikazuje tobačnega izdelka, njegove embalaže ali njegove
uporabe.
12. člen
(črtan)
13. člen
(črtan)
14. člen
Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let. Tobačnih izdelkov ne smejo prodajati osebe,
mlajše od 18 let.
Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov iz avtomatskih
naprav.
Prepovedana je prodaja posameznih cigaret oziroma drugih tobačnih izdelkov izven izvirne embalaže proizvajalca.
Prepovedana je prodaja tobaka za oralno uporabo.
Prepoved prodaje tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od
18 let, mora biti v prodajalni tobačnih izdelkov objavljena na
vidnem mestu.
15. člen
Prodajalec sme od vsake osebe, ki kupuje tobačne izdelke in za katero domneva, da še ni stara 18 let, zahtevati, da
izkaže svojo starost z javno listino. Če oseba to odkloni, se ji
tobačnega izdelka ne sme prodati.
16. člen
Prepovedano je kajenje v vseh zaprtih javnih in delovnih
prostorih. Za zaprt javni ali delovni prostor se šteje prostor,
ki ima streho in popolnoma zaprto več kot polovico površine
pripadajočih sten. Kajenje je prepovedano tudi v prostorih,
ki se po tem zakonu ne štejejo za zaprte prostore, če so del
pripadajočih funkcionalnih zemljišč prostorov, kjer se opravlja
dejavnost vzgoje in izobraževanja.
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Ne glede na prejšnji odstavek, je kajenje dovoljeno:
– v posebej za kadilce določenih prostorih nastanitvenih
obratov in drugih ponudnikih nočitev,
– v domovih za ostarele in zaporih v prostorih, ki niso
namenjeni skupni rabi, kadar v njih bivajo samo kadilci,
– v posebej za kadilce določenih prostorih v psihiatričnih
bolnišnicah in v posebej za kadilce določenih prostorih drugih
izvajalcev zdravstvene obravnave duševnih bolnikov,
– v kadilnicah.
Kadilnice niso dovoljene v prostorih, kjer se opravlja
zdravstvena in vzgojno-izobraževalna dejavnost.
Spoštovanje prepovedi kajenja so dolžni zagotoviti lastnik, najemnik ali upravitelj prostorov, kjer je kajenje prepovedano.
17. člen
Kadilnica mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– prostor mora biti urejen tako, da iz njega ni mogoč pretok s tobačnim dimom onesnaženega zraka v drug prostor,
– prostor ne sme biti namenjen prehodu v druge prostore
in ne sme presegati več kot 20 odstotkov skupne površine
javnega in/ali delovnega prostora,
– prostor mora biti namenjen izključno kajenju, strežba
v prostoru ni dovoljena,
– v prostoru se ne sme uživati hrane in pijače.
Podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati kadilnica,
določi minister, pristojen za zdravje.
18. člen
(črtan)
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18.c člen
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije mora
redno letno obveščati ministrstvo, pristojno za zdravje, javnost
ter z dnem pristopa k Evropski uniji tudi Evropsko komisijo o:
– rezultatih opravljenih meritev za vse cigarete, ki so v
proizvodnji in prodaji v Republiki Sloveniji;
– ugotovljenih kršitvah v zvezi s tretjim odstavkom 6. člena
tega zakona;
– podatkih, ki jih pridobi na podlagi predložene dokumentacije iz prejšnjega člena, pri čemer mora upoštevati varovanje
podatkov v zvezi s specifično formulo tobačnega izdelka, ki je
del poslovne skrivnosti.
Roke in način obveščanja iz prejšnjega odstavka določi
minister, pristojen za zdravje.
Za podatke v zvezi s specifično formulo iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena se ne štejejo podatki o vsebnosti
katrana, nikotina in ogljikovega monoksida.
IV. SREDSTVA
19. člen
Za uresničevanje nalog Sveta za zdravje iz 5. člena tega
zakona in za uresničevanje nalog Inštituta za varovanje zdravja
Republike Slovenije iz 18.c člena se sredstva zagotavljajo v
državnem proračunu.
Za izvajanje programov iz 5. člena in ukrepov iz 5.a člena
tega zakona se sredstva zagotavljajo v državnem proračunu.
Višina sredstev se določa z letnim proračunom v sorazmerju s
predvidenim obsegom potreb in prihodkov iz naslova trošarin
za tobačne izdelke.

III.a INFORMIRANJE O TOBAČNIH IZDELKIH
18.a člen
Za vse cigarete, ki so na trgu v Republiki Sloveniji, mora
proizvajalec oziroma uvoznik cigaret najmanj enkrat letno
opraviti meritve vsebnosti snovi iz 7. člena tega zakona.
Meritve iz prejšnjega odstavka opravljajo laboratoriji, ki
izpolnjujejo pogoje glede kadrovske, strokovne in tehnične
usposobljenosti in imajo pooblastilo ministra, pristojnega za
zdravje.
Pogoje glede kadrovske, strokovne in tehnične usposobljenosti, ki jih mora izpolnjevati laboratorij iz prejšnjega
odstavka, določi minister, pristojen za zdravje.
Stroške meritev iz prvega odstavka tega člena nosi proizvajalec oziroma uvoznik cigaret.
Laboratorij iz drugega odstavka tega člena opravlja tudi
meritve na zahtevo zdravstvenega inšpektorata.
O rezultatih opravljenih meritev laboratorij iz drugega
odstavka tega člena obvesti:
– proizvajalca oziroma uvoznika cigaret v primeru meritev na podlagi prvega odstavka tega člena;
– Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
18.b člen
Posamezni proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov so
dolžni enkrat letno javnemu zavodu Inštitutu za varovanje
zdravja Republike Slovenije posredovati naslednjo dokumentacijo:
– seznam sestavin in količine sestavin, uporabljenih pri
proizvodnji tobačnih izdelkov, in sicer po znamkah in vrstah,
ki mora biti sestavljen glede na težo posameznih sestavin v
tobačnem izdelku, začenši z najtežjo;
– izjavo o razlogih za vključitev sestavin z navedbo o
njihovem delovanju in vrsti;
– toksikološke podatke, ki jih imajo proizvajalci in uvozniki v zvezi s sestavinami v zgoreli oziroma nezgoreli obliki,
kakor je primerno, ki se zlasti nanašajo na njihove vplive na
zdravje, upoštevajoč med drugim kakršnekoli učinke odvis
nosti.

V. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem zakona opravljajo Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije in Carinska
uprava Republike Slovenije.
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije opravlja nadzor nad:
– vsebnostjo katrana, nikotina in ogljikovega monoksida
v cigaretah (6. člen);
– zagotavljanjem in spoštovanjem prepovedi kajenja v
javnih prostorih iz 16. člena tega zakona;
– posamezniki, ki ne spoštujejo prepovedi kajenja v javnih
prostorih iz 16. člena tega zakona;
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kadilnice v zaprtih javnih
prostorih (17. člen).
Če Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije ugotovi, da se tobačni izdelki proizvajajo in prodajajo v nasprotju
s 6. členom tega zakona, z odločbo prepove proizvodnjo in
prodajo tobačnih izdelkov ter odredi njihovo odstranitev iz
proizvodnje in prodaje. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene
izvršitve.
Inšpektorat Republike Slovenije za delo opravlja nadzor
nad:
– zagotavljanjem in spoštovanjem prepovedi kajenja v
delovnih prostorih iz 16. člena tega zakona;
– nad posamezniki, ki ne spoštujejo prepovedi kajenja v
delovnih prostorih iz 16. člena tega zakona;
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kadilnice v delovnih
prostorih (17. člen).
Tržni inšpektorat Republike Slovenije opravlja nadzor
nad:
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati tobak in tobačni izdelki
(8., 9., 9.a, 9.b in 9.c člen);
– prepovedjo sponzoriranja in oglaševanja tobaka in tobačnih izdelkov (10. člen);
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– oglaševanjem tobaka in tobačnih izdelkov v obliki in
podobi zaščitene blagovne znamke (11. člen);
– prepovedjo prodaje tobačnih izdelkov osebam, mlajšim
od 18 let, ter prepovedjo, da osebe, mlajše od 18 let, prodajajo
tobačne izdelke (prvi odstavek 14. člena);
– objavo prepovedi prodaje tobačnih izdelkov osebam,
mlajšim od 18 let (drugi odstavek 14. člena).
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se tobačni izdelki prodajajo in proizvajajo v nasprotju z 8., 9., 9.a, 9.b in 9.c
členom tega zakona, z odločbo prepove prodajo in proizvodnjo
tobačnih izdelkov ter odredi njihovo odstranitev iz proizvodnje
in prodaje. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se tobak in tobačni izdelki sponzorirajo in oglašujejo v nasprotju z 10. členom
tega zakona, tako sponzoriranje ali oglaševanje z odločbo
prepove. Za izvršitev odločbe pristojni inšpekcijski organ odredi
takojšnjo odstranitev oglasnega materiala na stroške pravne osebe oziroma posameznika, ki stori prekršek v zvezi z
10. členom tega zakona. Pritožba zoper odločbo ne zadrži
njene izvršitve.
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da kadilnica ne
izpolnjuje pogojev iz 17. člena tega zakona, z odločbo prepove
uporabo kadilnice do odprave kršitve. Pritožba zoper odločbo
ne zadrži njene izvršitve.
Carinska uprava Republike Slovenije opravlja nadzor nad
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati tobak in tobačni izdelki (8. in
9. člen).
VI. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z globo od 2.000 do 33.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba:
1. če proizvaja ali prodaja cigarete, ki vsebujejo več kot
12 mg katrana na cigareto (drugi odstavek 6. člena);
2. če od 1. januarja 2004 proizvaja ali prodaja cigarete
za Republiko Slovenijo in države članice Evropske unije, od
1. januarja 2007 pa tudi za izvoz v druge države, ki vsebujejo
več kot 10 mg katrana na cigareto, 1 mg nikotina na cigareto
in 10 mg ogljikovega monoksida na cigareto (tretji odstavek
6. člena);
3. če proizvaja ali prodaja cigarete, ki nimajo na bočni
strani embalaže natisnjenih podatkov o tem, koliko miligramov
katrana, nikotina in ogljikovega monoksida vsebuje posamezna
cigareta (8. člen), na način, kot ga določa prvi odstavek 9.c člena tega zakona, oziroma imajo natisnjene napačne podatke;
4. če proizvaja ali prodaja tobačne izdelke, ki nimajo na
prednji strani embalaže in zunanje embalaže natisnjenega
enega od opozoril iz prvega odstavka 9. člena tega zakona,
na način, kot ga določata drugi in tretji odstavek 9. člena tega
zakona ter prvi odstavek 9.c člena tega zakona;
5. če proizvaja ali prodaja tobačne izdelke, ki nimajo
na zadnji strani embalaže in zunanje embalaže natisnjenega
enega od opozoril iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona,
na način, kot to določata peti in šesti odstavek 9. člena tega
zakona ter prvi odstavek 9.c člena tega zakona;
6. če prodaja tobačne izdelke za žvečenje in za njuhanje,
ki nimajo na najbolj vidni površini embalaže in zunanje embalaže, razen na dodatnih prozornih ovojih, ki se uporabljajo za
prodajo na drobno, natisnjenega opozorila iz prvega odstavka
9.a člena tega zakona, na način iz drugega odstavka 9.a člena
tega zakona in prvega odstavka 9.c člena tega zakona;
7. če prodaja tobačne izdelke, razen cigaret in tobačnih
izdelkov za žvečenje in za njuhanje, v embalaži, katere najbolj
vidna površina presega 75 cm2, in nima na prednji in zadnji
strani embalaže v obsegu najmanj 22,5 cm2 natisnjenega opozorila iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona na
način, kot ga določa prvi odstavek 9.c člena tega zakona;
8. če prodaja tobačne izdelke, ki imajo podatke iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ter opozorila iz prvega in

Št.

93 / 12. 10. 2007 /

Stran

12487

četrtega odstavka 9. člena tega zakona in prvega odstavka
9.a člena tega zakona natisnjene na tobačni znamki, nalepljeni
na embalaži (drugi odstavek 9.c člena);
9. če prodaja tobačne izdelke v nasprotju s tretjim odstavkom 9.c člena tega zakona;
10. če prodaja tobačne izdelke brez označbe serijske številke ali ekvivalenta (četrti odstavek 9.c člena tega zakona);
11. če prodaja tobačne izdelke, ki imajo na embalaži in
zunanji embalaži uporabljena besedila, imena, blagovne znamke, simbole oziroma druge znake, ki napeljujejo na to, da je
določen tobačni izdelek manj škodljiv (peti odstavek 9.c člena
tega zakona);
12. če sponzorira ali oglašuje tobak in tobačne izdelke
(prvi odstavek 10. člena);
13. če oglašuje izdelke, ki ne sodijo med tobak in tobačne
izdelke, vendar s svojim videzom in namenom uporabe neposredno vzpodbujajo k potrošnji tobaka in tobačnih izdelkov
(tretji odstavek 10. člena);
14. če oglašuje tobak in tobačne izdelke v nasprotju z
11. členom tega zakona;
15. če prodaja tobačne izdelke osebam, mlajšim od 18 let,
ali če prepovedi prodaje ne objavi na vidnem mestu ali če prodaja tobačne izdelke oseba, mlajša od 18 let (14. člen);
16. če prodaja tobačne izdelke iz avtomatskih naprav
(drugi odstavek 14. člena);
17. če prodaja cigarete in druge tobačne izdelke izven
izvirne embalaže proizvajalca (tretji odstavek 14. člena);
18. če prodaja tobak za oralno uporabo (četrti odstavek
14. člena);
19. če ne zagotovi spoštovanja prepovedi kajenja v javnih
ali delovnih prostorih (16. člen);
20. če kadilnice ne ustrezajo pogojem iz 17. člena tega
zakona;
21. če se ne ravna po določbi 18.a člena in določbi
18.b člena tega zakona;
22. če se ne ravna po odločbi iz 20. člena tega zakona.
Z globo od 400 do 1.000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 800 do 4.000 eurov se kaznuje samostojni
podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
Za prekrške iz 1. do 12., 17. in 18. točke prvega odstavka
tega člena se poleg globe izreče tudi varstveni ukrep obveznega odvzema tobačnih izdelkov, ki so predmet prekrška,
za prekršek iz 16. točke prvega odstavka tega člena pa tudi
odvzem avtomatskih naprav.
22. člen
Z globo 125 eurov se kaznuje posameznik:
– če brezplačno ponuja tobačne izdelke na javnem mestu
in v javnih prostorih (drugi odstavek 10. člena);
– če kadi v javnem ali delovnem prostoru, kjer je kajenje
prepovedano (16. člen).
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
– ZOUTI (Uradni list RS, št. 57/96) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Natis podatkov iz 8. člena in opozorilo iz 9. člena tega zakona morajo izdelovalci in uvozniki tobačnih izdelkov zagotoviti
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 45. člen
Zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80,
25/86 in 47/86).
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25. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov – ZOUTI-A (Uradni list
RS, št. 119/02) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
19. člen
Določilo iz petega odstavka 9.c člena zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov se začne uporabljati 1. januarja
2004.
Cigarete, ki niso označene v skladu z določbami zakona,
se lahko proizvajajo, uvažajo in prodajajo najkasneje do 1. januarja 2004. Vsi drugi tobačni izdelki, ki niso označeni v skladu
z določbami tega zakona, se lahko prodajajo najkasneje do
30. septembra 2004.
Prepoved prodaje tobaka za oralno uporabo začne veljati
30. junija 2003.
20. člen
Minister, pristojen za zdravje, izda predpis iz tretjega
odstavka 18.a člena zakona, imenuje laboratorij iz drugega
odstavka 18.a člena zakona in določi roke in način obveščanja
iz drugega odstavka 18.c člena zakona v treh mesecih od
uveljavitve tega zakona.
21. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov – ZOUTI-B (Uradni list RS,
št. 101/05) vsebuje naslednjo končno določbo:
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov – ZOUTI-C (Uradni
list RS, št. 60/07) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
12. člen
Minister, pristojen za zdravje, izda predpis iz sedmega odstavka 9. člena zakona v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
Natis podatkov iz prvega odstavka 9. člena zakona morajo
izdelovalci in uvozniki tobačnih izdelkov zagotoviti najpozneje v
osmih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Od izteka roka iz drugega odstavka tega člena ni dovoljena proizvodnja ali uvoz tobačnih izdelkov, ki nimajo natisnjenih
podatkov iz prvega odstavka 9. člena zakona, dovoljuje pa se
odprodaja tobačnih izdelkov, ki so do navedenega roka že dani
na trg, pri čemer rok dovoljene odprodaje ne sme presegati
enega leta od izteka roka iz drugega odstavka tega člena.
13. člen
Minister, pristojen za zdravje, izda predpis iz drugega
odstavka 17. člena zakona v 30 dneh od njegove uveljavitve.
14. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
4604.

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu
(uradno prečiščeno besedilo) (ZOZP-UPB3)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. septembra
2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o obveznih
zavarovanjih v prometu, ki obsega:
– Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu – ZOZP
(Uradni list RS, št. 70/94 z dne 11. 11. 1994),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih
zavarovanjih v prometu – ZOZP-A (Uradni list RS, št. 67/02 z
dne 26. 7. 2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih
zavarovanjih v prometu – ZOZP-B (Uradni list RS, št. 13/05 z
dne 11. 2. 2005),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih
zavarovanjih v prometu – ZOZP-C (Uradni list RS, št. 30/06 z
dne 23. 3. 2006) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih
zavarovanjih v prometu – ZOZP-D (Uradni list RS, št. 52/07 z
dne 12. 6. 2007).
Št. 460-01/94-5/14
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
EPA 1515-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

ZAKON
O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU
uradno prečiščeno besedilo
(ZOZP-UPB3)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja naslednja obvezna zavarovanja v prometu:
1. zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče, razen potnikov v zračnem prometu;
2. zavarovanje lastnika vozila proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam (zavarovanje avtomobilske odgovornosti);
3. zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo,
povzročeno tretjim osebam;
4. zavarovanje lastnika zrakoplova proti odgovornosti za
škodo, povzročeno tretjim osebam, potnikom, prtljagi in tovoru.
Obvezna zavarovanja lastnika zrakoplova iz 4. točke prejšnjega odstavka so urejena v Uredbi (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah
v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje
(UL L št. 138, z dne 30. 4. 2004, str. 1, v nadaljnjem besedilu:
Uredba 785/2004/ES), ta zakon pa vsebuje izvedbene določbe
glede organov, organizacij in drugih pravnih oseb za nadzor ter
izvedbene določbe glede odločanja o prekrških, glede škodnega sklada in drugih postopkovnih določb.
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropskih skupnosti:
– Direktiva Sveta 72/166/EGS z dne 24. aprila 1972 o
približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti
zavarovanja takšne odgovornosti (UL L 103 z dne 2. 5. 1972);
– Direktiva Sveta 72/430/EGS z dne 19. decembra 1972
o spremembi Direktive Sveta 72/166/EGS z dne 24. aprila
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1972 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju
civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju
obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (UL L 291 z dne
28. 12. 1972);
– Druga direktiva Sveta 84/5/EGS z dne 30. decembra
1983 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju
civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (UL L 008 z dne
11. 1. 1984) – Druga direktiva Sveta 84/5/EGS;
– Tretja direktiva Sveta 90/232/EGS z dne 14. maja 1990 o
približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (UL L 129 z dne 19. 5. 1990);
– Direktiva Sveta 90/618/EGS z dne 8. novembra 1990 o
spremembah Direktive 73/239/EGS in Direktive 88/357/EGS o
uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja, zlasti glede zavarovanja
avtomobilske odgovornosti (UL L 330 z dne 29. 11. 1990);
– Direktiva Sveta 92/49/EGS z dne 18. junija 1992 o spremembah Direktiv 73/239/EGS in 88/357/EGS in o uskladitvi
zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen
življenjskega zavarovanja (UL L 228 z dne 11. 8. 1992) – Tretja
direktiva o premoženjskem zavarovanju;
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/26/ES
z dne 16. maja 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o
zavarovanju avtomobilske odgovornosti, ki spreminja Direktivi
Sveta 73/239/EGS in 88/357/EGS (UL L 181 z dne 20. 7. 2000)
– Četrta direktiva o zavarovanju avtomobilske odgovornosti;
– Direktiva 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta
2001/17/ES z dne 19. marca 2001 o reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic (UL L 110 z dne 20. 4. 2001);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/14/ES
z dne 11. maja 2005 o spremembi direktiv Sveta 72/166/EGS,
84/5/EGS, 88/357/EGS in 90/232/EGS ter Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/26/ES o zavarovanju civilne
odgovornosti pri uporabi motornih vozil (UL L št. 149 z dne
11. 6. 2005, str. 14).
1.a člen
Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
1. nesreča je dogodek, pri katerem je nastala škoda zaradi uporabe prometnega sredstva;
2. prometno sredstvo je vozilo, zrakoplov in druga letalna
naprava ter čoln;
3. vozila so motorna in priklopna vozila, kakor jih opredeljuje zakon, ki ureja varnost cestnega prometa, za katera je
predpisano prometno dovoljenje;
4. zrakoplov je zrakoplov ali druga letalna naprava, za
katero se uporablja Uredba 785/2004/ES;
5. čoln je plovilo, opredeljeno v 15. točki 3. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 26/01, 21/02 in 2/04);
6. odgovornostna zavarovalnica je zavarovalnica, pri kateri je imel sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti
lastnik vozila, s katerim je bila povzročena nesreča;
7. Splošna pravila so sporazum, s katerim se urejajo
medsebojni odnosi med nacionalnimi zavarovalnimi biroji držav
članic sistema zelene karte (UL L št. 192 z dne 31. 7. 2003,
str. 27);
8. Multilateralni sporazum je sporazum, ki ga med seboj
sklenejo nacionalni zavarovalni biroji držav članic Evropskega gospodarskega prostora in drugih pridruženih držav in po
katerem vsak nacionalni zavarovalni biro jamči za škode, ki
nastanejo na njegovem ozemlju z uporabo vozil, ki izvirajo z
ozemlja druge države podpisnice sporazuma, ne glede na to,
ali so taka vozila zavarovana, ali ne (UL L št. 192 z dne 31. 7.
2003, str. 23).
Drugi izrazi in kratice, uporabljeni v tem zakonu v določbah, ki se nanašajo na zavarovanja v letalstvu, imajo enak
pomen, kakor je določen v Uredbi 785/2004/ES.
2. člen
Lastnik prometnega sredstva mora zavarovanje, ki je po
tem zakonu obvezno, skleniti, predno začne prometno sredstvo
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uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je prometno sredstvo v uporabi.
Če je za prometno sredstvo predpisana registracija, sme
organ, pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje ali
drugo ustrezno listino šele potem, ko lastnik prometnega sredstva, na ime katerega se bo prometno sredstvo registriralo,
predloži dokaz, da je sklenil zavarovanje, ki je obvezno po tem
zakonu.
Če je vozilo v skladu z določbami zakona, ki ureja varnost cestnega prometa, registrirano na uporabnika vozila, se
določbe tega zakona, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno
uporabljajo tudi za uporabnika vozila.
Določbe tega zakona, ki veljajo za lastnika zrakoplova, se
smiselno uporabljajo tudi za zakupnika ali uporabnika zrakoplova, letalskega prevoznika in operatorja zrakoplova.
V postopku izdaje operativne licence letalskega prevoznika, spričevala letalskega prevoznika in v postopku izdaje
drugega spričevala oziroma dovoljenja, s katerim se dovoljuje
opravljanje različnih komercialnih letalskih dejavnosti oziroma nekomercialnih letalskih aktivnosti, ki se izda v skladu
z letalskimi predpisi, mora vložnik zahteve, ki želi pridobiti
ustrezno listino, pred izdajo take listine predložiti pristojnemu
organu dokazilo o ustreznem zavarovanju v skladu z Uredbo
785/2004/ES.
2.a člen
Z zavarovanjem lastnika prometnega sredstva proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, so krite tudi
škode, ki jih povzročijo osebe, ki po volji lastnika sodelujejo pri
uporabi prometnega sredstva.
3. člen
Voznik mora imeti zavarovalno polico ali drugo potrdilo o
sklenjenem zavarovanju, kadar uporablja prometno sredstvo v
prometu, pri sebi in ga mora pokazati na zahtevo uradne osebe
s policijskimi pooblastili oziroma policista.
Če se voznik ne izkaže s potrdilom, mu mora uradna oseba iz prvega odstavka tega člena preprečiti nadaljnjo uporabo
prometnega sredstva v prometu. Voznik mora sam poskrbeti za
varnost prometnega sredstva in tovora.
Ob nesreči mora voznik dati osebne podatke in podatke
o zavarovanjih, ki so obvezna po tem zakonu, vsem udeležencem v nesreči, ki bi lahko imeli odškodninske zahtevke iz teh
zavarovanj.
Voditelj čolna mora imeti zavarovalno polico ali drugo
potrdilo o sklenjenem zavarovanju, kadar uporablja čoln v pomorski plovbi, pri sebi in ga mora pokazati na zahtevo uradne
osebe s policijskimi pooblastili oziroma policista, pristaniškega
nadzornika ali uradne osebe, ki opravlja inšpekcijski ali upravno-strokovni nadzor po predpisih o pomorstvu.
Vodja zrakoplova ali druga oseba, ki jo pooblasti lastnik
zrakoplova, mora imeti zavarovalno polico ali drugo potrdilo o
sklenjenem zavarovanju oziroma dokazilo o ustreznem zavarovalnem kritju v skladu z Uredbo 785/2004/ES pred začetkom
leta in med letom pri sebi in ga mora pokazati na zahtevo uradne osebe, ki opravlja inšpekcijski ali upravno-strokovni nadzor
po predpisih o letalstvu.
Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi v primerih iz četrtega in petega odstavka tega člena.
4. člen
Če zavarovalnica ugotovi, da je lastnik prometnega
sredstva prenehal izpolnjevati obveznosti iz zavarovalne
pogodbe in je ta zato prenehala veljati, obvesti o tem pristojno upravno enoto oziroma drug pristojen organ, ki mora
lastniku, če se ne izkaže z zavarovanjem, sklenjenim pri
drugi zavarovalnici, odvzeti registrske tablice oziroma druge
registrske oznake.
Zavarovalnica obvesti o prenehanju zavarovalne pogodbe
tudi informacijski center pri Slovenskem zavarovalnem združenju (v nadaljnjem besedilu: Združenje).
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Rok za obvestilo iz prvega in drugega odstavka tega
člena je 30 dni, razen za zavarovanja v letalstvu.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena zavarovalnica obvesti o prenehanju zavarovalne pogodbe glede zavarovanj v letalstvu hkrati z obvestilom, ki ga pošlje Združenju,
tudi ministrstvo, pristojno za promet, in prometni inšpektorat v
njegovi sestavi (v nadaljnjem besedilu: prometni inšpektorat).
Zavarovalnice in Združenje obveščajo ministrstvo, pristojno za promet, in prometni inšpektorat o zavarovanjih v letalstvu
mesečno, z zbirnim obvestilom o sklenjenih zavarovanjih po
Uredbi 785/2004/ES. Poleg tega morajo zavarovalnica in Združenje obvestiti navedena pristojna organa tudi o vsaki predčasni prekinitvi zavarovanj v letalstvu, o spremembi zavarovalnih
kritij glede navedenih zavarovanj, o spremembi lastništva in o
spremembah drugih bistvenih sestavin zavarovalne pogodbe
glede teh zavarovanj.
Zavarovalnice in Združenje posredujejo ministrstvu, pristojnemu za promet, na zahtevo tudi podatke oziroma informacije o izvajanju Uredbe 785/2004/ES, ki jih zahteva Komisija
Evropske unije.
Obvestilo iz petega odstavka tega člena mora zajemati
tudi podatke o morebitnem dvomu o ustreznosti zavarovanja
glede na zahteve iz Uredbe 785/2004/ES, skupaj z ustreznimi
podatki.
Ne glede na določbo petega odstavka tega člena lahko
minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim
za finance, predpiše natančnejše pogoje glede obveščanja in
o načinu obveščanja, kolikor se v zvezi z izvajanjem Uredbe
785/2004/ES to izkaže za potrebno.
5. člen
Zavarovalnica mora skleniti pogodbo o zavarovanju v
skladu z zakonom in zavarovalnimi pogoji, za zavarovanja v
letalstvu pa tudi skladno z Uredbo 785/2004/ES.
Zavarovalnica mora omogočiti sklepanje pogodb o zavarovanju avtomobilske odgovornosti tudi preko svetovnega
spleta oziroma interneta.
Vlada z uredbo določi način identifikacije strank v primeru
sklepanja pogodb o zavarovanju avtomobilske odgovornosti
preko svetovnega spleta oziroma interneta.
6. člen
Določbe zavarovalnih pogojev za zavarovanja, ki so obvezna po tem zakonu in Uredbi 785/2004/ES, s katerimi se
zmanjšujejo pravice oškodovancev in potnikov v javnem prometu, določene s tem zakonom ali Uredbo 785/2004/ES, so
brez pravnega učinka.
Zavarovalnica mora Agencijo za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: Agencija) obvestiti o novih ali spremenjenih
zavarovalnih pogojih, preden jih začne uporabljati. Če Agencija ugotovi, da zavarovalni pogoji niso skladni z zakonom ali
Uredbo 785/2004/ES, izreče ukrep nadzora v skladu z določbo
3. točke prvega odstavka 181. člena Zakona o zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo; v
nadaljnjem besedilu: ZZavar), pri čemer se lahko prepoved
sklepanja novih zavarovalnih pogodb nanaša samo na vrste
obveznih zavarovanj, navedene v 1. členu tega zakona ali v
Uredbi 785/2004/ES. Ukrep prepovedi sklepanja novih zavarovalnih pogodb se lahko nanaša le na tisto vrsto obveznega zavarovanja po tem zakonu ali po Uredbi 785/2004/ES, na katero
se nanašajo zavarovalni pogoji, za katere je Agencija ugotovila,
da niso skladni z zakonom ali Uredbo 785/2004/ES.
7. člen
Zavarovalnica nasproti oškodovancu ali potniku v javnem
prometu ne more uveljavljati ugovorov, ki jih ima proti svojemu
zavarovancu, ker ta ni ravnal po zakonu, zavarovalni pogodbi,
zavarovalnih pogojih ali Uredbi 785/2004/ES.
V primerih, določenih z zakonom ali zavarovalnimi pogoji, ima zavarovalnica, ki je poravnala škodo oškodovancu ali
plačala zavarovalnino, pravico uveljavljati povračilo izplačanih
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zneskov skupaj z obrestmi in stroški od zavarovanca oziroma
od odgovorne osebe.
Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti ima zavarovalnica pravico uveljavljati povračilo iz prejšnjega odstavka od
zavarovanca oziroma od odgovorne osebe samo v primerih:
1. če je voznik vozilo uporabljal za drugačen namen, kot
je to določeno v zavarovalni pogodbi;
2. če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste
oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozil,
razen če je vozilo vozil kandidat za voznika motornih vozil ali
skupine vozil pri učenju vožnje ob upoštevanju vseh predpisov,
ki urejajo ta pouk;
3. če je bilo vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje oziroma se mu je izvrševala izrečena kazen
ali varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali
kategorije, oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega
vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja;
4. če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, in sicer
nad dovoljeno mejo;
5. če je voznik škodo povzročil namenoma;
6. če vozilo, ki ga je voznik vozil, ni bilo tehnično brezhibno;
7. če je voznik po nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi
posredoval svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju.
Če je z zavarovalnimi pogoji za povečano nevarnost
določena dodatna premija, pa ta ni bila plačana, ima zavarovalnica pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov, skupaj z
obrestmi in stroški od zavarovanca oziroma odgovorne osebe,
v sorazmerju med plačano premijo in premijo, ki bi morala biti
plačana zaradi povečane nevarnosti.
Zavarovalnica nima pravice od zavarovanca uveljavljati
povračila iz drugega odstavka tega člena za del škode, za
katero je odgovoren oškodovanec, ki je pristal, da se prevaža
z vozilom pod okoliščinami iz 2., 3., 4. in 6. točke tretjega
odstavka tega člena, kljub temu, da so mu bile te okoliščine
znane.
Zavarovalnica ima pravico uveljavljati povračilo v primerih
iz tretjega odstavka tega člena največ v znesku 12.000 eurov. V
primeru iz 5. točke tretjega odstavka tega člena zavarovalnica
uveljavlja povračilo v celoti.
8. člen
Zavarovalnice in Združenje obdelujejo osebne podatke,
potrebne za sklepanje zavarovanj in za obravnavanje odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz zavarovanj, obveznih po tem
zakonu ali po Uredbi 785/2004/ES, v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov, in posebnimi predpisi o zbirkah
podatkov s področja zavarovanja.
Zavarovalnice in Združenje vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo:
1. zbirko podatkov o zavarovancih;
2. zbirko podatkov o škodnih dogodkih;
3. zbirko podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine.
V zbirki podatkov iz 1. točke drugega odstavka tega člena
se zbirajo naslednji osebni podatki:
1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno
prebivališče zavarovanca, enotna matična številka občana in
davčna številka;
2. ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja, zavarovalni predmet in zavarovalno kritje.
V zbirki podatkov iz 2. točke drugega odstavka tega člena
se zbirajo naslednji osebni podatki:
1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno
prebivališče, državljanstvo v škodnem dogodku udeleženih
oseb in prič;
2. kazniva dejanja in prekrški v zvezi s škodnim dogodkom;
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3. vrsta škodnega dogodka;
4. kraj, čas in potek škodnega dogodka;
5. opis škode v škodnem dogodku.
V zbirki podatkov iz 3. točke drugega odstavka tega člena
se zbirajo naslednji podatki:
1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno
prebivališče zavarovanca, za katerega se ugotavlja zavarovalno kritje, in oškodovanca;
2. predhodne poškodbe in zdravstveno stanje, vrsta telesnih poškodb, trajanje zdravljenja in posledice za oškodovanca;
3. dohodki zavarovanca in oškodovanca;
4. upokojitve (redne in invalidske), prekvalifikacije in stopnje invalidnosti;
5. stroški za medicinsko oskrbo, zdravila in ortopedske
pripomočke;
6. prekrški po zakonu, ki ureja varnost v cestnem prometu, kazniva dejanja zoper varnost cestnega prometa ter kazniva
dejanja goljufije na področju zavarovalništva.
Osebni podatki iz tretjega, četrtega in petega odstavka
tega člena se zbirajo na naslednji način:
1. neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo;
2. od drugih oseb (prič škodnega dogodka);
3. podatki iz tretjega odstavka tega člena se lahko zbirajo
tudi iz zbirk podatkov posameznih zavarovalnic in Združenja ter
iz evidence registriranih prometnih sredstev in iz centralnega
registra prebivalstva, ki jih vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ali iz zbirk podatkov Davčne uprave Republike
Slovenije. Zavarovalnice in Združenje lahko podatke iz tega
odstavka uporabljajo zgolj za namen, za katerega so bili podatki pridobljeni;
4. podatki iz 1., 3., 4. in 5. točke četrtega odstavka tega
člena se lahko zbirajo tudi iz zbirk podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve;
5. podatki iz 2. točke četrtega odstavka tega člena se
lahko zbirajo tudi iz zbirk pravosodnih organov ter ministrstva,
pristojnega za pravosodje, in sicer iz kazenske evidence ali
evidence pravnomočnih sodb ali sklepov o prekrških ter skupne
evidence kazenskih točk v cestnem prometu;
6. podatki iz petega odstavka tega člena se lahko zbirajo
tudi:
– podatki iz 2. in 5. točke iz zbirk podatkov zdravstvenih
ustanov;
– podatki iz 3. točke iz zbirk podatkov delodajalca, Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in centrov za socialno
delo občin;
– podatki iz 4. točke iz zbirk podatkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
– podatki iz 6. točke petega odstavka se zbirajo iz zbirk
ministrstva, pristojnega za pravosodje in notranje zadeve, ter
prekrškovnih organov, ki obravnavajo prekrške s področja prometa, in sicer iz evidence pravnomočnih sodb ali sklepov o
prekrških, skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu
ali iz kazenske evidence.
Kadar zavarovalnica oziroma Združenje zbira podatke o
posamezniku iz že obstoječih zbirk podatkov, o tem ni dolžna
predhodno obvestiti posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
Organi, organizacije in posamezniki, ki imajo podatke
oziroma zbirke podatkov iz prejšnjih odstavkov, morajo te podatke na zahtevo posredovati zavarovalnici oziroma Združenju.
Zavarovalnice ali Združenje pa lahko brez posebne zahteve
pridobijo podatke oziroma zbirke podatkov o prometnih nesrečah z vpogledom v elektronske zapisnike policije o prometnih
nesrečah, pri čemer mora biti zagotovljena možnost preverjanja
pravne podlage in namena posredovanja osebnih podatkov, in
sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo posameznika
zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.
Podatki iz 1. točke drugega odstavka tega člena se
shranjujejo deset let po prenehanju zavarovalne pogodbe, v
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primeru nastanka škodnega dogodka pa deset let po koncu
obdelave škodnega dogodka. Podatki iz 2. in 3. točke drugega
odstavka tega člena se shranjujejo deset let po koncu obdelave škodnega dogodka. Po preteku roka za shranjevanje
se podatki iz zbirk podatkov iz drugega odstavka tega člena
zbrišejo.
Ne glede na prejšnji odstavek se podatki iz 2. točke četrtega odstavka in 6. točke petega odstavka tega člena shranjujejo
ob upoštevanju rokov, ki so določeni za zakonsko in sodno
rehabilitacijo v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 95/04
– uradno prečiščeno besedilo).
Zavarovalnice in Združenje lahko podatke iz tretjega,
četrtega in petega odstavka tega člena posredujejo tuji zavarovalnici ali tujemu zavarovalnemu biroju, če je bil v nesreči
udeležen tuj državljan.
Zavarovalnice pridobivajo podatke za sklepanje in izvajanje zavarovanj v skladu s 5. členom tega zakona preko
neposredne povezave informacijskih sistemov z evidenco registriranih vozil, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Za sklepanje in izvajanje zavarovanj se zavarovalnicam
preko Združenja posredujejo vsi podatki, ki se vodijo v evidenci
registriranih vozil.
8.a člen
Denarni zneski iz 7., 12. in 33.b člena tega zakona se
spremenijo vsakih pet let upoštevajoč evropski indeks cen
življenjskih potrebščin, ki ga predpisuje Uredba Sveta (ES)
št. 2494/95 z dne 23. oktobra 1995 o harmoniziranih indeksih
cen življenjskih potrebščin (UL L št. 257 z dne 27. 10. 1995,
str. 1). Denarni zneski se spremenijo za odstotno razliko, ki jo
za petletno obdobje od zadnje spremembe teh zneskov določa
evropski indeks cen življenjskih potrebščin, kakršnega objavlja
Statistični urad Evropskih skupnosti.
Denarne zneske, spremenjenje v skladu s prejšnjim odstavkom, objavi minister, pristojen za finance, v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Način spremembe zavarovalne vsote iz 33.b člena tega
zakona velja tudi za neizkoriščeni del zavarovalne vsote.
8.b člen
Oškodovanec ali njegov pravni zastopnik lahko za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov in zahtevkov iz zavarovanja
potnikov v javnem prometu na podlagi pisne zahteve pridobi
podatke o nesreči iz zbirke elektronskih zapisnikov policije o
prometnih nesrečah.
II. ZAVAROVANJE POTNIKOV V JAVNEM PROMETU
PROTI POSLEDICAM NESREČE
9. člen
Lastniki prometnih sredstev, ki se uporabljajo za prevoz
potnikov v javnem prometu, morajo skleniti pogodbo o zavarovanju potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče.
Pogodbo iz prvega odstavka tega člena morajo skleniti
lastniki:
1. avtobusov, s katerimi se opravlja javni prevoz v domačem in mednarodnem linijskem ali izvenlinijskem – prostem
prometu;
2. avtobusov, s katerimi se opravlja prevoz na delo in z
dela, ter avtobusov turističnih organizacij za prevoz turistov;
3. taksi vozil;
4. tirnih prometnih sredstev za prevoz potnikov;
5. plovil, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov po
morju in notranjih vodah na rednih in posebnih linijah ali z
izrednimi prevozi;
6. drugih prometnih sredstev, ne glede na vrsto pogona,
s katerimi se opravlja javni prevoz proti plačilu.
V primeru, da lastnik prometnega sredstva in prevoznik
nista ista oseba, mora pogodbo iz prvega odstavka tega člena
skleniti prevoznik.
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10. člen
Za potnika v javnem prometu se šteje oseba, ki potuje
v katerem od prometnih sredstev iz 9. člena tega zakona, ne
glede na to, ali ima za potovanje veljavno vozovnico ali ne,
kakor tudi oseba, ki ima pravico do brezplačne vožnje, razen
oseb, ki so zaposlene na prometnem sredstvu.
Za potnika se šteje tudi oseba, ki vstopa v prometno sredstvo ali med potovanjem ali po njem izstopa iz njega, kakor tudi
oseba, ki je pred vstopom ali po izstopu poškodovana zaradi
obratovanja prometnega sredstva.
11. člen
Potnik v javnem prometu oziroma upravičenec v primeru
potnikove smrti ima pravico zahtevati plačilo zavarovalnine
neposredno od zavarovalnice. Njena obveznost se določa v
skladu z določili zavarovalne pogodbe, sklenjene na podlagi
zavarovalnih pogojev za nezgodno zavarovanje. Obveznost
je omejena z zavarovalnimi vsotami, ki veljajo na dan zavarovalnega primera, če niso v zavarovalni pogodbi dogovorjene
višje vsote.
12. člen
Najnižje zavarovalne vsote, na katere mora biti sklenjeno
zavarovanje potnikov v javnem prometu, so:
– za primer smrti 4.200 eurov;
– za primer trajne izgube splošne zmožnosti (invalidnosti)
8.400 eurov;
– za primer začasne nezmožnosti za delo za povračilo
izgubljenega dohodka in nujno potrebnih stroškov zdravljenja
2.100 eurov.
13. člen
Če je potnik ali drugi upravičenec utrpel večjo škodo, kot
je znašala zavarovalnina, ki jo je prejel iz tega zavarovanja,
ima proti osebi, ki je odgovorna za škodni dogodek, ali njeni
odgovornostni zavarovalnici, pravico le do odškodninskega
zahtevka za preostanek pravno priznane škode. Potniku ali
drugemu upravičencu, kateremu je odgovorna oseba ali njena
zavarovalnica povrnila vso škodo, ugasne pravica do zavarovalnine iz zavarovanja potnikov v javnem prometu do višine
izplačane odškodnine.
14. člen
Če lastnik ni sklenil zavarovanja potnikov po tem zakonu, odgovarja za plačilo zavarovalnine potniku ali drugemu
upravičencu Združenje v skladu z zavarovalnimi pogoji, po
katerih sklepajo ta zavarovanja zavarovalnice. Združenje ima
od lastnika nezavarovanega prometnega sredstva pravico zahtevati povračilo izplačane zavarovalnine z zamudnimi obrestmi
in stroški.
III. ZAVAROVANJE LASTNIKA VOZILA PROTI
ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, POVZROČENO TRETJIM
OSEBAM
15. člen
Lastnik vozila mora skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki jo z uporabo vozila povzroči tretjim
osebam zaradi smrti, telesne poškodbe, prizadetega zdravja,
uničenja in poškodovanja stvari (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje avtomobilske odgovornosti), razen proti odgovornosti
za škodo na stvareh, ki jih je sprejel v prevoz. Zavarovanje
avtomobilske odgovornosti pri uporabi vozil, registriranih v Republiki Sloveniji, mora biti sklenjeno v skladu z določbami tega
zakona.
16. člen
Vozila po tem zakonu so vozila za prevoz oseb, za prevoz
stvari in za vleko ter delovna vozila in traktorji, ki morajo imeti
po predpisih o registraciji prometno dovoljenje.
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Registracija se lahko opravi in izda prometno dovoljenje
oziroma druga ustrezna listina, ki se zahteva po zakonu, ki ureja varnost cestnega prometa, po predložitvi dokaza o sklenjeni
zavarovalni pogodbi za zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Zavarovanje mora biti sklenjeno tudi pred izdajo preizkusnih
tablic za čas njihove veljavnosti.
Zavarovalnica ali Združenje mora takoj ob sklenitvi zavarovalne pogodbe za zavarovanje avtomobilske odgovornosti o
tem obvestiti organ, pristojen za vodenje evidence registriranih
vozil.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– naziv zavarovalnice, pri kateri je sklenjena zavarovalna
pogodba;
– ime in priimek oziroma firma, naziv, datum in kraj rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža zavarovanca;
– registrsko označbo, vrsto, znamko, tip, leto izdelave,
številko šasije oziroma karoserije, moč in prostornino motorja,
število sedežev in stojišč vozila;
– številko zavarovalne police, ki krije zavarovanje avtomobilske odgovornosti.
Način obveščanja iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
Določbe tega zakona o zavarovanju avtomobilske odgovornosti se nanašajo tudi na vozila oboroženih sil, ki se uporabljajo v cestnem prometu.
17. člen
Pravice do odškodnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti nimajo:
1. voznik vozila, s katerim je bila povzročena škoda;
2. zavarovalec, lastnik, solastnik in skupni lastnik vozila, s katerim je bila povzročena škoda, in sicer za škodo
na stvareh;
3. oškodovanci, katerim je škoda nastala:
– zaradi uporabe vozila na športnih prireditvah, za katere
so bila izdana uradna dovoljenja, pri katerih je pomembno, da
se doseže največja hitrost, ali pri vadbenih vožnjah;
– zaradi delovanja jedrske energije, nastale med prevozom jedrskega materiala;
– zaradi vojnih operacij, uporov ali terorističnih dejanj, pri
čemer mora zavarovalnica dokazati, da je škodo povzročil tak
dogodek.
18. člen
Z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti so kriti tudi
odškodninski zahtevki zavodov za zdravstveno, pokojninsko
in invalidsko zavarovanje za stroške zdravljenja in druge nujne
stroške, nastale v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju, ter za sorazmeren del prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se določi v kapitaliziranem znesku glede
na preostalo delovno dobo in starost poškodovanca, ki sta potrebni za pridobitev pravice do starostne pokojnine, vendar šele
po poplačilu odškodninskih zahtevkov ostalih oškodovancev in
do višine zavarovalne vsote.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so kriti tudi subrogacijski zahtevki zavarovalnic za izplačane stroške iz dodatnega
zdravstvenega zavarovanja.
Kritje zahtevkov po prvem in drugem odstavku tega člena
se nanaša na izplačane stroške osebe, kateri mora zavarovalnica na podlagi tega zakona povrniti škodo in sicer v deležu
odškodninske odgovornosti svojega zavarovanca.
Ne glede na določbo prvega in tretjega odstavka tega
člena so zavarovalnice dolžne plačati Zavodu za zdravstveno
zavarovanje Slovenije vnaprejšnjo pavšalno odškodnino za
škodo, ki nastane zavodu zaradi smrti ali poškodb zavarovanih
oseb v prometnih nesrečah.
Vnaprejšnja pavšalna odškodnina iz prejšnjega odstavka
znaša 6,5% od obračunane kosmate zavarovalne premije za
obvezno avtomobilsko zavarovanje.
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Zavarovalnice plačajo pavšalno odškodnino iz prejšnjega
odstavka Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije najpozneje do 15. v mesecu, za zavarovalne premije, ki so bile
obračunane v predhodnem mesecu.
S plačilom vnaprejšnje pavšalne odškodnine iz prejšnjega
odstavka se šteje za poravnano vsa škoda, ki nastane Zavodu
za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi smrti ali poškodb
zavarovanih oseb v prometnih nesrečah.
19. člen
Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja avtomobilske
odgovornosti je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan
škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni dogovorjena
višja vsota. Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora biti
sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, znaša:
a) za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega
zdravja, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede
na število oškodovancev, 5.000.000 eurov,
b) za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ki
izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število
oškodovancev, 1.000.000 eurov.
Ob spremembi zavarovalnih vsot iz člena 1 Druge direktive Sveta 84/5/EGS, ki jih Evropska komisija objavi v Uradnem
listu Evropske unije, Vlada Republike Slovenije skladno s tem
spremeni najnižje zavarovalne vsote iz prejšnjega odstavka in
jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Način spremembe zavarovalnih vsot v primeru iz prejšnjega odstavka velja tudi za neizkoriščene dele zavarovalnih
vsot.
20. člen
Oškodovanec lahko zahteva povrnitev škode, ki jo krije
zavarovanje avtomobilske odgovornosti, neposredno od zavarovalnice.
Zavarovalnica odgovarja za škodo do višine zavarovalne
vsote nerazdelno skupaj z ostalimi odgovornimi osebami.
20.a člen
Zavarovalnica mora najkasneje v treh mesecih od dneva,
ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek:
– če odgovornost ni sporna in je bila škoda v celoti ocenjena, dati utemeljeno ponudbo za odškodnino,
– če je odgovornost sporna ali ni bila natančno ugotovljena oziroma če škoda ni bila v celoti ocenjena, dati utemeljen
odgovor na odškodninski zahtevek.
Če zavarovalnica v primeru iz prve alinee prejšnjega
odstavka ne predloži ponudbe najkasneje v treh mesecih od
dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek,
pride v zamudo.
Oškodovanec, ki zahteva povrnitev škode iz 42.a člena,
lahko sproži pravne postopke proti tuji odgovornostni zavarovalnici v državi svojega stalnega prebivališča oziroma sedeža.
21. člen
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije tudi škodo,
povzročeno z vozilom, ki ga je uporabljala nepooblaščena
oseba.
Zavarovalnica, ki v primeru iz prejšnjega odstavka povrne škodo, vstopi v pravice oškodovanca nasproti osebi, ki je
odgovorna za škodo, in sicer do višine izplačane odškodnine
z obrestmi in stroški.
Za škodo, ki jo povzroči priklopno vozilo, dokler je speto
z motornim vozilom in potem, ko ločeno od motornega vozila
učinkuje v funkcionalni povezanosti z njim, oškodovancu solidarno odgovarjata lastnik motornega vozila in priklopnega vozila. Oškodovanec lahko zahteva povrnitev škode od odgovornostne zavarovalnice motornega vozila ali priklopnega vozila.
22. člen
Če se med trajanjem zavarovanja spremeni lastnik vozila,
zavarovalna pogodba preneha veljati, ko novi lastnik vozila
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sklene pogodbo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. To
pogodbo mora novi lastnik skleniti najkasneje pred registracijo
vozila na svoje ime. Prejšnjemu lastniku se vrne sorazmerni del
neizkoriščene premije, če iz tega zavarovanja ni bila izplačana
odškodnina.
23. člen
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije tudi škodo,
ki je bila povzročena na ozemlju držav članic Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice EU) in držav, katerih nacionalni zavarovalni
biro je podpisnik Multilateralnega sporazuma ali Splošnih pravil,
in sicer brez plačila dodatne premije.
Odgovornostna zavarovalnica mora škodo, ki je bila povzročena v državah članicah EU in državah, katerih nacionalni
zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega sporazuma ali
Splošnih pravil, plačati do višine, določene s predpisi o zavarovanju avtomobilske odgovornosti tiste države, v kateri je
nastal škodni dogodek. Če so najnižje zavarovalne vsote v tej
državi nižje od vsot iz 19. člena tega zakona, je odgovornostna
zavarovalnica dolžna povrniti škodo do vsot iz 19. člena tega
zakona.
Za škodo, ki jo povzroči voznik nezavarovanega vozila, ki
izvira iz ozemlja Republike Slovenije, na ozemlju držav članic
EU ali držav, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik
Multilateralnega sporazuma, ali države, v kateri nadomešča
veljavno mednarodno listino o sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti registrska tablica, odgovarja Združenje s
sredstvi škodnega sklada v skladu s sklenjenimi mednarodnimi
sporazumi.
Združenje odgovarja s sredstvi škodnega sklada za plačilo škod, ki jih v državah članicah EU in državah, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega sporazuma
ali Splošnih pravil, povzročijo vozniki vozil, zavarovanih pri
zavarovalnici, ki je registrirana za sklepanje zavarovanj, ki so
po tem zakonu obvezna, kolikor članica Združenja ni izpolnila
svoje obveznosti na podlagi sklenjenega zavarovanja.
Ozemlje, iz katerega izvira vozilo, pomeni:
– ozemlje države, katere registrsko tablico ima vozilo, ne
glede na to, ali je ta tablica stalna ali začasna, ali,
– če vozilo ne potrebuje registrske tablice, pa vozilo nosi
označbo o sklenjenem zavarovanju oziroma drugo označbo,
ki je analogna registrski tablici, ozemlje države, kjer je bila
označba izdana,
– če vozilo ne potrebuje registrske tablice niti druge analogne označbe, ozemlje države, kjer ima stalno prebivališče
uporabnik vozila,
– če vozilo nima registrske tablice ali ima registrsko
tablico, ki ne ustreza ali ne ustreza več vozilu, in je bilo
udeleženo v nesreči, ozemlje države, v kateri se je nesreča
zgodila.
Ne glede na drugi odstavek 6. člena ZZavar se lahko za
državo članico, v kateri zavarovanje krije nevarnost, v primeru,
če je vozilo odposlano iz ene države članice EU v drugo, v
tridesetih dneh od dneva, ko je kupec prevzel vozilo, šteje tudi
država članica, v katero je bilo vozilo odposlano, ne glede na to
ali je bilo vozilo v tej državi članici tudi registrirano.
24. člen
Voznik vozila, za katero mora biti po tem zakonu sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti in ki izvira z
ozemlja države, katere nacionalni zavarovalni biro ni podpisnik
Multilateralnega sporazuma, mora pred vstopom v Republiko Slovenijo pokazati veljavno mednarodno listino o sklenitvi
zavarovanja avtomobilske odgovornosti, ki velja za območje
držav članic EU.
Pri vozilih, ki izvirajo iz ozemlja države, katere nacionalni
zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega sporazuma, nadomešča mednarodno listino registrska tablica.
Mednarodne listine, ki se štejejo za veljavne, določi Združenje v skladu s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi.

Stran

12494 /

Št.

93 / 12. 10. 2007

25. člen
Če voznik vozila, ki izvira iz ozemlja države, katere nacionalni zavarovalni biro ni podpisnik Multilateralnega sporazuma, ob vstopu v Republiko Slovenijo ne pokaže veljavne
mednarodne listine o sklenjenem zavarovanju avtomobilske
odgovornosti, mora tako zavarovanje, z veljavnostjo za čas
bivanja v državah članicah EU, vendar ne za manj kot 15
dni, skleniti pri zavarovalnici, ki je registrirana za sklepanje
zavarovanj, ki so po tem zakonu obvezna. Če voznik te obveznosti ne opravi pred vstopom v državo, se ga z vozilom
na meji zavrne.
Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti voznikov vozil s
tujo registracijo po tem in prejšnjem členu izvaja policija. Kadar
vozila, ki izvirajo iz ozemlja druge države članice EU ali tretje
države, vstopajo v Republiko Slovenijo iz ozemlja druge države
članice, policija izvaja nadzor z nesistematičnim preverjanjem,
ki ni usmerjeno izključno v preverjanje zavarovanja avtomobilske odgovornosti.
Če policija pri nadzoru v državi ugotovi, da voznik nima
veljavne mednarodne listine ali potrdila o sklenjenem zavarovanju pri zavarovalnici, ki je registrirana za sklepanje zavarovanj,
ki so po tem zakonu obvezna, ukrepa po določilih 3. člena tega
zakona.
26. člen
Za škodo na ozemlju Republike Slovenije, ki je povzročena z vozilom, ki izvira iz držav članic EU in držav, katerih
nacionalni zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega sporazuma ali Splošnih pravil, odgovarja Združenje. To lahko za
obravnavanje odškodninskih zahtevkov pooblasti eno od zavarovalnic, svojih članic.
Kadar članica Združenja, ki je obravnavala škodo za tujo
odgovornostno zavarovalnico na podlagi sklenjenih mednarodnih sporazumov, ne dobi povrnjenih sredstev, do katerih je
po mednarodnih sporazumih upravičena, povrne ta sredstva
članici Združenje iz škodnega sklada, na način, ki ga določi
Združenje.
27. člen
Oškodovanec, ki mu je bila povzročena škoda v Republiki
Sloveniji z uporabo vozila, ki izvira iz države članice EU oziroma
države, katere nacionalni zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega sporazuma ali Splošnih pravil (v nadaljnjem besedilu:
vozilo, ki izvira iz tuje države), lahko odškodninski zahtevek za
povrnitev škode vloži pri Združenju ali pri zavarovalnici, članici
Združenja, ki je korespondent za obravnavanje odškodninskih
zahtevkov tuje odgovornostne zavarovalnice.
Združenje oziroma korespondent za obravnavanje odškodninskih zahtevkov tuje odgovornostne zavarovalnice mora v
treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek:
– če odgovornost ni sporna in je bila škoda v celoti ocenjena, dati utemeljeno ponudbo za odškodnino,
– če je odgovornost sporna ali ni bila natančno ugotovljena oziroma če škoda ni bila v celoti ocenjena, dati utemeljen
odgovor na odškodninski zahtevek.
Če Združenje oziroma korespondent za obravnavanje
odškodninskih zahtevkov tuje odgovornostne zavarovalnice v
primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka ne predloži ponudbe
v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek, pride v zamudo.
Če o odškodninskem zahtevku ni odločeno v treh mesecih
po vložitvi, lahko oškodovanec vloži tožbo proti Združenju.
28. člen
Za škodo, ki jo povzroči voznik vozila, ki izvira iz tuje
države, za katero je bilo sklenjeno zavarovanje ob vstopu
v Republiko Slovenijo pri zavarovalnici, članici Združenja,
odgovarja zavarovalnica, pri kateri je bilo zavarovanje sklenjeno.
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29. člen
Za škodo, ki jo povzroči voznik vozila, ki izvira iz tujine,
ki ni zavarovano ali vozilo pripada osebi iz druge države članice EU, za katero velja izjema glede obveznosti zavarovanja
avtomobilske odgovornosti, odgovarja Združenje s sredstvi
škodnega sklada.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima škodni sklad, ki
je poravnal škodo oškodovancu, pravico uveljavljati povračilo
izplačanih zneskov in stroškov od pristojnega tujega škodnega
sklada, skladno s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi.
29.a člen
Zavarovalnica države članice EU, ki namerava v Republiki
Sloveniji neposredno opravljati zavarovalne posle zavarovanja
avtomobilske odgovornosti, mora imenovati pooblaščenca, ki
ima sedež ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Ime in
naslov pooblaščenca mora sporočiti Agenciji in informacijskemu centru pri Združenju.
Pooblaščenec iz prejšnjega odstavka v imenu in za račun
zavarovalnice države članice EU zbira informacije in sprejema
ukrepe, potrebne za reševanje odškodninskih zahtevkov, in
izvrši ustrezno plačilo odškodnin iz naslova teh zavarovalnih
pogodb, ki krijejo nevarnosti v Republiki Sloveniji.
Pooblaščenec mora biti sposoben obravnavati odškodninske zahtevke v slovenskem jeziku.
IV. ZAVAROVANJE LASTNIKA ZRAKOPLOVA PROTI
ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, POVZROČENO POTNIKOM,
PRTLJAGI, TOVORU IN TRETJIM OSEBAM
30. člen
Lastnik zrakoplova mora skleniti pogodbo o zavarovanju
odgovornosti za škodo, povzročeno potnikom, prtljagi, tovoru in
tretjim osebam, ki jo povzroči zrakoplov, registriran v Republiki
Sloveniji, v letu ali na tleh, v skladu z določbami tega zakona
in Uredbo 785/2004/ES.
Pogodbo o zavarovanju iz prejšnjega odstavka sklene
lastnik zrakoplova glede na dovoljene komercialne letalske
dejavnosti letalskega prevoznika ali operatorja zrakoplova oziroma glede na dovoljene nekomercialne letalske aktivnosti
operatorja zrakoplova v času izvedbe leta. Pri tem se glede
potnikov upošteva certificirano oziroma dovoljeno število potniških sedežev, glede tovora pa certificirana oziroma dovoljena
masa koristnega tovora za posamezen zrakoplov, kolikor odbor
iz 9. člena Uredbe 785/2004/ES ne odloči drugače. Smiselno
enako se upošteva mnenje Komisije Evropske unije, dano v
zvezi z izvajanjem navedene uredbe.
Obveznost zavarovanja odgovornosti v skladu z Uredbo
785/2004/ES velja tudi za letalskega prevoznika in operatorja
tujega zrakoplova, ki prihaja v zračni prostor Republike Slovenije.
Obveznost iz prvega odstavka tega člena ne velja za
zrakoplove oboroženih sil Republike Slovenije in za druge
državne zrakoplove ter za naprave, za katere se ne uporablja
Uredba 785/2004/ES.
V dokazilu o zavarovanju iz prvega odstavka 5. člena
Uredbe 785/2004/ES mora zavarovalnica navesti tudi, katera
zavarovanja so zajeta in v kakšnem obsegu ter da je zavarovanje sklenjeno v skladu z navedeno uredbo.
31. člen
Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja odgovornosti po
30. členu tega zakona je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni
dogovorjena višja vsota.
Najnižja zavarovalna vsota iz posameznega škodnega
dogodka ne glede na število oškodovancev, na katero mora biti
sklenjeno zavarovanje iz tega poglavja, je določena z Uredbo
785/2004/ES.
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V zvezi z izvajanjem prvega odstavka 6. člena Uredbe
785/2004/ES je za nekomercialne operacije zrakoplovov z
MTOM, ki znaša 2700 kg ali manj, določena najnižja zavarovalna vsota za zavarovanje odgovornosti do potnikov, in sicer
v višini, ki ne sme biti nižja od 100.000 SDR za posameznega
potnika.
32. člen
Če je škoda povzročena z nezavarovanim zrakoplovom,
za katerega velja obvezno zavarovanje po tem zakonu ali
Uredbi 785/2004/ES, razen pri zavarovanju odgovornosti za
škodo, povzročeno tovoru, odgovarja Združenje tako, kakor bi
odgovarjala zavarovalnica, če bi bilo sklenjeno zavarovanje, in
sicer največ do zavarovalne vsote, ki je bila predpisana na dan
škodnega dogodka.
Združenje ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči neznani
zrakoplov ali druga letalna naprava.
33. člen
Za škode, ki jih povzročijo nezavarovani zrakoplovi ali
druge letalne naprave, se uporabljata določbi 40. in 41. člena
tega zakona.
IV.a ZAVAROVANJE LASTNIKA ČOLNA PROTI
ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, POVZROČENO TRETJIM
OSEBAM
33.a člen
Lastnik čolna oziroma uporabnik čolna na motorni pogon
z močjo večjo kot 3.7 kW, ki je vpisan v vpisnik morskih čolnov,
ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, mora
skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki jo
z uporabo čolna povzroči tretjim osebam zaradi smrti, telesne
poškodbe in prizadetega zdravja (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam z
uporabo čolna), razen proti odgovornosti za škodo na stvareh,
ki jih je sprejel v prevoz.
Zahtevi za vpis čolna v vpisnik morskih čolnov je potrebno priložiti dokaz o sklenjeni zavarovalni pogodbi, ki mora biti
sklenjena za najmanj toliko časa, kolikor bo veljalo dovoljenje
za plovbo.
Osebe, ki se prevažajo s čolnom, se ne štejejo za tretje
osebe po tem zakonu.
Lastnik tujega čolna, ki prihaja v teritorialno morje ali notranje morske vode Republike Slovenije, mora imeti sklenjeno
veljavno zavarovalno pogodbo o zavarovanju odgovornosti za
škode iz prvega odstavka tega člena, če ni dana druga varščina
za povrnitev škode ali če z mednarodno pogodbo ni drugače
določeno.
Obveznost iz prvega odstavka tega člena ne velja za
čolne oboroženih sil Republike Slovenije.
33.b člen
Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja odgovornosti po
prejšnjem členu je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na
dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni dogovorjena višja vsota.
Najnižja zavarovalna vsota za škode iz posameznega
škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev, na katero mora biti sklenjeno zavarovanje, znaša 210.000 eurov.
33.c člen
Združenje ne odgovarja za škodo, ki je povzročena z
neznanim čolnom.
33.č člen
Za škode, ki so povzročene z nezavarovanim čolnom, se
uporabljata določbi 40. in 41. člena tega zakona.
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33.d člen
Za zavarovanje odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam z uporabo čolna, se smiselno uporabljajo določbe
17., 20. in 22. člena tega zakona.
V. ŠKODNI SKLAD
34. člen
Za plačilo škod, ki jih oškodovancem povzročijo vozniki
nezavarovanih in neznanih vozil, nezavarovanih zrakoplovov
ali drugih letalnih naprav in nezavarovanih čolnov, se pri Združenju ustanovi škodni sklad. Iz škodnega sklada se plačujejo
tudi zavarovalnine potnikom v javnem prometu zaradi posledic
nesreče, če lastnik javnega prometnega sredstva ni sklenil
zavarovalne pogodbe.
Odškodnina se iz sredstev škodnega sklada izplača tudi v
primeru, ko je bil uveden stečajni postopek nad zavarovalnico,
ki je dolžna plačati odškodnino. V tem primeru se iz sredstev
škodnega sklada izplača le tisti del odškodnine, ki ni bil izplačan iz stečajne mase zavarovalnice.
35. člen
V škodni sklad, namenjen za plačilo obveznosti iz prejšnjega člena, plačujejo prispevek vse zavarovalnice, ki so
registrirane za sklepanje zavarovanj, obveznih po tem zakonu. Višino najnižjih začetnih sredstev sklada določi minister,
pristojen za finance, nato pa sklad dopolnjuje sredstva glede
na tekoče potrebe, ki jih Združenje sporoča zavarovalnicam.
Prispevek posamezne zavarovalnice je sorazmeren njenemu
deležu v prejšnjem letu sklenjenih zavarovanj avtomobilske in
letalske odgovornosti, odgovornosti lastnikov čolnov ter zavarovanj potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče v
Republiki Sloveniji. Zavarovalnice so dolžne prispevke nakazati
v 15 dneh po prejemu sporočila Združenja.
36. člen
Za obveznosti iz 34. člena tega zakona odgovarja Združenje s sredstvi škodnega sklada. Ta lahko obravnavanje
odškodninskih zahtevkov prepusti eni od zavarovalnic, ki
plačujejo prispevek v sklad. Zavarovalnica ima v tem primeru
pravico zahtevati od Združenja povračilo stroškov obravnavanja.
37. člen
Oškodovanec, ki mu je bila povzročena škoda, in potnik
v javnem prometu, ki je utrpel nesrečo s prometnim sredstvom
iz 34. člena tega zakona, imata pravico vložiti odškodninski
zahtevek pri Združenju.
Združenje mora v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek:
– če odgovornost ni sporna in je bila škoda v celoti ocenjena, dati utemeljeno ponudbo za odškodnino,
– če je odgovornost sporna ali ni bila natančno ugotovljena oziroma če škoda ni bila v celoti ocenjena, dati utemeljen
odgovor na odškodninski zahtevek.
Če Združenje v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka
ne predloži ponudbe v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek, pride v zamudo.
Oškodovanec ali potnik imata pravico vložiti proti Združenju tožbo, če odškodnina ali zavarovalnina ni bila plačana v treh
mesecih, ko je bil odškodninski zahtevek vložen.
V primeru spora med Združenjem in zavarovalnico glede
vprašanja, kdo od njiju je dolžan izplačati odškodnino oškodovancu, pripade ta dolžnost tistemu, pri katerem je oškodovanec
najprej vložil svoj odškodninski zahtevek. Ta mora oškodovanca poplačati brez odlašanja. V primeru, ko je kasneje pravnomočno odločeno, da je za izplačilo odškodnine zavezana
nasprotna stranka, ima stranka, ki je poravnala škodo oškodovancu, pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov skupaj
z obrestmi in stroški.
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38. člen
Če povzroči škodo voznik nezavarovanega vozila, zrakoplova ali druge letalne naprave oziroma čolna ali potnik
utrpi nesrečo pri prevozu z nezavarovanim javnim prometnim
sredstvom, odgovarja Združenje tako, kot bi odgovarjala zavarovalnica, če bi bilo sklenjeno zavarovanje, in sicer največ
do zavarovalne vsote, ki je bila kot najnižja predpisana na dan
škodnega dogodka.
39. člen
Če povzroči škodo voznik neznanega vozila, odgovarja
Združenje za škodo, ki je nastala zaradi smrti, telesne poškodbe ali telesne okvare, vendar največ do zavarovalne vsote, ki
je bila kot najnižja predpisana na dan škodnega dogodka za
zavarovanje avtomobilske odgovornosti.
Če je Združenje v primeru iz prejšnjega odstavka kateremukoli oškodovancu iz iste nesreče plačalo odškodnino zaradi
smrti ali hude telesne poškodbe, zaradi katere je bolnišnično
zdravljenje trajalo najmanj pet dni, Združenje odgovarja tudi
za škodo, ki je nastala zaradi uničenja ali poškodovanja stvari,
vendar največ do zavarovalne vsote, ki je bila kot najnižja predpisana za vozila na dan škodnega dogodka, pri čemer znaša
soudeležba oškodovanca pri škodi 500 eurov.
40. člen
Zavodi zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja, zavarovalnice s subrogacijskimi zahtevki, kakor tudi
druge organizacije, ki so neposrednemu oškodovancu kakorkoli povrnile škodo ali njen del, nimajo pravice do povračilnega
zahtevka proti Združenju iz škodnega sklada, če je škodni dogodek povzročil voznik neznanega ali nezavarovanega vozila
ter nezavarovanega zrakoplova ali druge letalne naprave in
nezavarovanega čolna.
41. člen
Združenje ima pravico izplačano odškodnino ali zavarovalnino, skupaj z obrestmi in stroški, izterjati od lastnika vozila,
zrakoplova, čolna ter lastnika javnega prometnega sredstva,
za katero ta ni sklenil zavarovalne pogodbe po določilih tega
zakona ali Uredbe 785/2004/ES in od povzročitelja škodnega
dogodka. Lastnik in povzročitelj škodnega dogodka odgovarjata Združenju nerazdelno.
42. člen
Če neznano vozilo po izplačilu odškodnine izsledijo in je
lastnik ob škodnem dogodku imel sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, ima Združenje pravico od zavarovalnice, pri kateri je bila sklenjena zavarovalna pogodba, izterjati
izplačano odškodnino skupaj z obrestmi in stroški.
V.a POSEBNOSTI V IZVAJANJU ZAVAROVANJA
AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
1. Pooblaščenec za obravnavanje odškodninskih
zahtevkov
42.a člen
Pooblaščenec za obravnavanje odškodninskih zahtevkov
iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec) je oseba, ki v imenu in za račun
odgovornostne zavarovalnice zbira informacije, sprejema ukrepe, potrebne za reševanje odškodninskih zahtevkov, in izvrši
ustrezno plačilo odškodnine v državi stalnega prebivališča
oziroma sedeža oškodovanca, iz naslova škod:
– nastalih kot posledica nesreče v državi članici EU, ki ni
država stalnega prebivališča oziroma sedeža oškodovanca,
ali v tretjih državah, katerih nacionalni zavarovalni biro je član
sistema zelene karte, brez vpliva na zakonodajo s področja
civilne odgovornosti in mednarodnega zasebnega prava tretjih
držav in
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– povzročenih z uporabo vozil, katerih lastniki so zavarovanje avtomobilske odgovornosti sklenili pri zavarovalnici iz
druge države članice EU in ta vozila izvirajo iz ozemlja druge
države članice EU.
Pooblaščenec mora imeti vsa potrebna pooblastila, da
zastopa zavarovalnico v odnosu do oškodovancev in državnih
organov.
Pooblaščenec mora biti sposoben obravnavati odškodninske zahtevke v uradnem jeziku države, za katero je
imenovan.
Pooblaščenec lahko dela za eno ali več zavarovalnic.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ima
oškodovanec oziroma njegova zavarovalnica pravico do neposrednega uveljavljanja odškodninskega zahtevka proti povzročitelju nesreče ali proti odgovornostni zavarovalnici.
Pravne osebe, na katere so na podlagi zakona prešle
oškodovančeve pravice do odškodnine proti povzročitelju nesreče ali njegovi odgovornostni zavarovalnici, in pravne osebe
iz 18. člena tega zakona niso upravičene do uveljavljanja
zahtevkov za povračilo škode pri pooblaščencu.
42.b člen
Zavarovalnica, ki ima sedež na območju Republike Slovenije, mora za pridobitev dovoljenja Agencije za opravljanje
poslov zavarovanja avtomobilske odgovornosti imenovati pooblaščence v drugih državah članicah EU.
Zavarovalnica preko informacijskega centra pri Združenju obvesti informacijske centre drugih držav članic EU o
imenu in naslovu pooblaščencev.
42.c člen
Sistem imenovanja pooblaščencev v državah članicah
EU ne vpliva na materialno pravo, ki se uporablja pri obravnavanju konkretnih odškodninskih zahtevkov.
42.č člen
Odgovornostna zavarovalnica ali njen pooblaščenec
mora v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj
odškodninski zahtevek na odgovornostno zavarovalnico ali na
njenega pooblaščenca:
– v primeru, če odgovornost ni sporna in je bila škoda v
celoti ocenjena, dati utemeljeno ponudbo za odškodnino,
– v primeru, da je odgovornost sporna ali odgovornost
ni bila natančno ugotovljena oziroma če škoda ni bila v celoti
ocenjena, dati utemeljen odgovor na odškodninski zahtevek.
Če zavarovalnica v primeru iz prve alinee prejšnjega
odstavka ne predloži ponudbe v treh mesecih od dneva, ko
je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek na odgovornostno zavarovalnico ali na njenega pooblaščenca, pride
le-ta v zamudo.
2. Informacijski center
42.d člen
Za učinkovitejše uveljavljanje odškodninskih zahtevkov
iz naslova škod, nastalih v nesrečah z uporabo vozil, se v
okviru Združenja oblikuje informacijski center.
42.e člen
Informacijski center iz prejšnjega člena:
1. zbira podatke in vodi register podatkov,
2. posreduje podatke iz registra iz prejšnje točke,
3. nudi pomoč oškodovancem pri pridobivanju podatkov
iz registra iz 1. točke tega odstavka in pri pridobivanju podatkov iz registrov informacijskih centrov drugih držav članic
EU.
Register iz 1. točke prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
1. registrskih označbah registrskih tablic, vrstah, znamkah, tipih, številkah šasij oziroma karoserij vozil, registriranih
v Republiki Sloveniji,
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2. številkah zavarovalnih polic, ki krijejo zavarovanje
avtomobilske odgovornosti vozil iz prejšnje točke,
3. trajanju zavarovalne pogodbe zavarovanja avtomobilske odgovornosti,
4. imenih in sedežih zavarovalnic, ki nudijo zavarovalno
kritje na podlagi zavarovalnih polic iz prejšnje točke,
5. imenu in priimku, datumu in kraju rojstva, stalnem
in začasnem prebivališču oziroma imenu in sedežu zavarovanca,
6. imenih in sedežih oziroma naslovih korespondentov
za obravnavanje odškodninskih zahtevkov, ki so jih imenovale
zavarovalnice drugih držav članic EU in držav, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega sporazuma ali Splošnih pravil v Republiki Sloveniji, za obravnavanje
odškodninskih zahtevkov iz 27. člena tega zakona,
7. imenih in sedežih oziroma naslovih pooblaščencev,
ki so jih imenovale zavarovalnice drugih držav članic EU v
Republiki Sloveniji,
8. seznamu vozil oziroma oseb, za katere v Republiki
Sloveniji velja izjema glede obveznosti zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Navedeni seznam in ime organa,
odgovornega za plačilo odškodnin, se v roku 15 dni sporoči
Komisiji EU.
Podatki iz prejšnjega odstavka se zbirajo iz zbirk podatkov zavarovalnic in evidence registriranih vozil v Republiki
Sloveniji.
Na zahtevo oškodovanca se podatki iz drugega odstavka tega člena pridobijo tudi iz registrov informacijskih centrov
drugih držav članic EU.
42.f člen
Podatke iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke drugega odstavka
prejšnjega člena hrani informacijski center najmanj sedem
let po odjavi registracije vozila ali po prenehanju zavarovalne
police.
42.g člen
Informacijski center zaradi nudenja pomoči pri pridobivanju podatkov iz 3. točke prvega odstavka 42.e člena
tega zakona sodeluje z informacijskimi centri drugih držav
članic EU.
42.h člen
Informacijski center je dolžan oškodovancem sedem
let po nesreči bodisi iz svojega registra bodisi iz registra
informacijskega centra druge države članice EU nemudoma
posredovati:
1. ime in sedež zavarovalnice, ki nudi zavarovalno kritje
na podlagi zavarovalne police vozila, s katerim je bila povzročena nesreča,
2. številko zavarovalne police iz prejšnje točke in
3. ime in sedež oziroma naslov pooblaščenca v Republiki Sloveniji, ki ga je imenovala zavarovalnica države članice
EU, ki nudi zavarovalno kritje na podlagi zavarovalne police
vozila, s katerim je bila povzročena nesreča.
Informacijski center priskrbi oškodovancu na njegovo
zahtevo podatek o imenu in naslovu lastnika ali običajnega
voznika ali registriranega imetnika vozila, če je oškodovanec izkazal pravni interes za pridobitev takšne informacije.
Navedene podatke pridobiva informacijski center zlasti od
zavarovalnice ali iz zbirk podatkov ministrstva, pristojnega za
notranje zadeve.
Informacijski center priskrbi oškodovancu podatek o imenu osebe, ki mu odgovarja za škodo, povzročeno z vozilom,
za katero velja izjema od obveznosti sklenitve zavarovanja
avtomobilske odgovornosti.
42.i člen
Obdelava, shranjevanje, posredovanje in uporaba podatkov iz tega poglavja, ki imajo naravo osebnih podatkov,
morajo potekati skladno z določbami 8. člena tega zakona.
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3. Odškodninski urad
42.j člen
V okviru Združenja se oblikuje odškodninski urad.
Odškodninski urad zagotavlja odškodnine oškodovancem
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji:
– če je bila nesreča povzročena v drugi državi članici EU
oziroma v tretjih državah, katerih nacionalni zavarovalni biro je
član sistema zelene karte,
– če je bila škoda povzročena z vozilom, ki je zavarovano
v tej državi članici EU in izvira z njenega ozemlja,
– le v izjemnih primerih, ko odgovornostna zavarovalnica
oziroma njen pooblaščenec ni izpolnil svojih dolžnosti, določenih s tem zakonom.
Oškodovanci iz prejšnjega odstavka lahko naslovijo svoj
odškodninski zahtevek na odškodninski urad, če:
1. v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil
svoj odškodninski zahtevek na odgovornostno zavarovalnico ali njenega pooblaščenca, odgovornostna zavarovalnica
ali njen pooblaščenec ni rešil njegovega odškodninskega
zahtevka,
2. odgovornostna zavarovalnica v Republiki Sloveniji ni
imenovala pooblaščenca; v takšnem primeru oškodovanec ne
sme vložiti odškodninskega zahtevka pri odškodninskem uradu, kolikor je odškodninski zahtevek uveljavljal že neposredno
nasproti odgovornostni zavarovalnici in je oškodovanec prejel
v roku treh mesecev od vložitve odškodninskega zahtevka od
odgovornostne zavarovalnice utemeljen odgovor.
42.k člen
Odškodninski urad mora o odškodninskem zahtevku odločiti najkasneje v dveh mesecih od dneva, ko je prejel odškodninski zahtevek. Odškodninski urad ustavi postopek, če zavarovalnica ali njen pooblaščenec reši odškodninski zahtevek.
Odškodninski urad o prejemu odškodninskega zahtevka
in o tem, da bo ustrezno ukrepal, nemudoma obvesti:
a) odgovornostno zavarovalnico ali njenega pooblaščenca,
b) odškodninski urad v državi članici EU, v kateri je sedež
zavarovalnice, pri kateri je sklenjena zavarovalna pogodba
zavarovanja avtomobilske odgovornosti,
c) osebo, ki je povzročila nesrečo, kolikor je znana.
42.l člen
Če je oškodovanec iz 42.j člena tega zakona sprožil sodni
postopek neposredno proti odgovornostni zavarovalnici, odškodninskega zahtevka ne sme nasloviti na odškodninski urad.
Pravne osebe, na katere so na podlagi zakona prešle
oškodovančeve pravice do odškodnine proti povzročitelju nesreče ali njegovi zavarovalnici, in pravne osebe iz 18. člena
tega zakona niso upravičene do uveljavljanja zahtevkov za
povračilo škode pri odškodninskem uradu.
Če je odškodninski urad oškodovancu iz 42.j člena tega
zakona izplačal odškodnino, ima pravico zahtevati povračilo
izplačane odškodnine od odškodninskega urada tiste države
članice EU, pri katere zavarovalnici je sklenjena zavarovalna
pogodba zavarovanja avtomobilske odgovornosti, skladno s
sklenjenimi mednarodnimi sporazumi.
Odškodninski urad je dolžan povrniti izplačano odškodnino odškodninskemu uradu države članice EU, v kolikor gre
za obveznost iz naslova zavarovalne pogodbe zavarovanja
avtomobilske odgovornosti zavarovalnice, ki ima sedež na
območju Republike Slovenije, skladno s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi.
42.m člen
Če se v dveh mesecih od nesreče ne da ugotoviti odgovornostne zavarovalnice oziroma je škodo povzročilo vozilo,
ki pripada osebi iz druge države članice EU, če za to osebo
oziroma vozilo velja izjema glede obveznosti zavarovanja avtomobilske odgovornosti, lahko oškodovanec iz 42.j člena tega
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zakona uveljavlja svoj odškodninski zahtevek pri odškodninskem uradu.
Oškodovanec, ki ima stalno prebivališče oziroma sedež
v Republiki Sloveniji, lahko uveljavlja povračilo škode pri odškodninskem uradu, kadar ni mogoče identificirati vozila, ki je
povzročilo škodo v drugi državi članici EU.
Odškodninski urad, ki je poravnal škodo oškodovancu,
ima pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov in stroškov, skladno s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi:
1. če odgovornostne zavarovalnice ni mogoče ugotoviti,
pri škodnem skladu v tisti državi članici EU, s katere ozemlja
vozilo izvira,
2. če ni mogoče identificirati vozila, pri škodnem skladu v
tisti državi članici EU, v kateri se je zgodila nesreča,
3. pri vozilih iz tretjih držav, pri škodnem skladu v tisti
državi članici EU, v kateri se je zgodila nesreča,
4. če je škodo povzročilo vozilo, ki pripada osebi iz druge
države članice EU, za katero velja izjema glede obveznosti
zavarovanja avtomobilske odgovornosti, pri škodnem skladu v
tisti državi članici EU, s katere ozemlja vozilo izvira.
42.n člen
Odškodninski urad oblikuje sredstva za izplačilo obveznosti iz 42.j člena tega zakona iz prispevkov zavarovalnic,
ki so registrirane za sklepanje zavarovanj avtomobilske odgovornosti. Višino najnižjih začetnih sredstev določi Agencija,
nato pa odškodninski urad dopolnjuje sredstva glede na tekoče
potrebe, ki jih sporoča zavarovalnicam. Prispevek posamezne
zavarovalnice za začetna sredstva in tekoče potrebe odškodninskega urada je sorazmeren njenemu deležu v prejšnjem
letu sklenjenih zavarovanj avtomobilske odgovornosti v Republiki Sloveniji.
Zavarovalnice so dolžne prispevke nakazati v 15 dneh po
sprejemu sporočila odškodninskega urada.
Sredstva odškodninskega urada za izplačilo obveznosti
iz 42.j člena tega zakona se vodijo v okviru škodnega sklada
Združenja.
4. Register zavarovalnih primerov
42.o člen
Za zagotavljanje podatkov o škodnem dogajanju za vozilo
zavarovanca, ki zajema obdobje zadnjih petih let, v katerem
ima zavarovanec sklenjeno zavarovalno pogodbo za vozilo, se
pri Združenju ustanovi register zavarovalnih primerov.
Za register zavarovalnih primerov iz prejšnjega odstavka
so zavarovalnice dolžne poslati Združenju vse podatke, ki
so potrebni za zagotavljanje podatkov o škodnem dogajanju
iz sklenjenih zavarovalnih pogodb za posamezno vozilo in
zavarovanca.
42.p člen
Potrdilo o škodnem dogajanju za vozilo zavarovanca iz
42.o člena tega zakona izda zavarovalnica, pri kateri je imel
zavarovanec zadnje sklenjeno zavarovanje, v 15 dneh od
dneva prejema pisnega zahtevka.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
43. člen
Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje zavarovalnica, če ne sklene zavarovalne pogodbe v skladu z zakonom, zavarovalnimi pogoji in Uredbo 785/2004/ES
(5. člen).
Z globo od 800 do 4.100 eurov se kaznuje tudi odgovorna
oseba zavarovalnice, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka
tega člena.
Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov
posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine
pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčeve-
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ga naklepa oziroma njegovega namena okoristiti se, se zavarovalnica kaznuje z globo od 75.000 do 375.000 eurov, odgovorna
oseba zavarovalnice pa z globo od 2.400 do 12.300 eurov.
43.a člen
Z globo od 417 do 4.173 eurov se za prekršek kaznuje
zavarovalnica, ki:
1. oškodovancu v predpisanem roku ne predloži ponudbe
iz prve alinee prvega odstavka 20.a člena tega zakona,
2. oškodovancu v predpisanem roku ne da odgovora iz
druge alinee prvega odstavka 20.a člena tega zakona.
Z globo 208 eurov se kaznuje odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 417 do 4.173 eurov se za prekršek kaznuje
Združenje ali zavarovalnica, članica Združenja, ki je korespondent, ki:
1. oškodovancu v predpisanem roku ne predloži ponudbe
iz prve alinee drugega odstavka 27. člena tega zakona,
2. oškodovancu v predpisanem roku ne da odgovora iz
druge alinee drugega odstavka 27. člena tega zakona.
Z globo 208 eurov se kaznuje odgovorna oseba Združenja ali zavarovalnice, članice Združenja, ki je korespondent, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 417 do 4.173 eurov se za prekršek kaznuje
Združenje, ki:
1. oškodovancu v predpisanem roku ne predloži ponudbe
iz prve alinee drugega odstavka 37. člena tega zakona,
2. oškodovancu v predpisanem roku ne da utemeljenega
odgovora iz druge alinee drugega odstavka 37. člena tega
zakona.
Z globo 208 eurov se kaznuje odgovorna oseba Združenja, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
44. člen
Z globo od 2.086 do 4.172 eurov se za prekršek kaznuje
zavarovalnica, če v 15 dneh po sporočilu Združenja ne nakaže
prispevka v škodni sklad (35. člen).
Z globo od 208 do 417 eurov se kaznuje tudi odgovorna
oseba zavarovalnice, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
44.a člen
Z globo od 1.251 do 25.037 eurov se za prekršek kaznuje
zavarovalnica, ki ne obvesti pristojne upravne enote oziroma
drugega pristojnega organa o prenehanju veljavnosti zavarovalne pogodbe v skladu s 4. členom tega zakona.
Z globo od 1.251 do 25.037 eurov se za prekršek kaznuje zavarovalnica iz tretjega odstavka 8. člena Uredbe
785/2004/ES, ki ne obvesti ministrstva, pristojnega za promet,
in prometnega inšpektorata o sklenitvi ali prenehanju zavarovalne pogodbe glede zavarovanj v letalstvu (četrti, peti in sedmi
odstavek 4. člena).
Z globo od 417 do 1.251 eurov se kaznuje odgovorna
oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz prejšnjih odstavkov
tega člena.
44.b člen
Z globo od 12.518 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje zavarovalnica, ki ne obvesti Agencije o novih ali spremenjenih zavarovalnih pogojih v skladu z drugim odstavkom
6. člena tega zakona.
Z globo od 417 do 4.172 eurov se kaznuje odgovorna
oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
44.c člen
Z globo od 834 do 8.345 eurov se za prekršek kaznuje
odgovornostna zavarovalnica, ki:
1. oškodovancu sama ali po svojem pooblaščencu v državi članici EU ne predloži ponudbe iz prve alinee prvega
odstavka 42.č člena tega zakona v treh mesecih od dneva, ko
je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek na odgovornostno zavarovalnico ali na njenega pooblaščenca,
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2. oškodovancu sama ali po svojem pooblaščencu v državi članici EU ne da utemeljenega odgovora iz druge alinee
prvega odstavka 42.č člena tega zakona v treh mesecih od
dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek na
odgovornostno zavarovalnico ali na njenega pooblaščenca.
Z globo 417 eurov se kaznuje odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
44.č člen
Z globo od 2.086 do 4.172 eurov se za prekršek kaznuje
zavarovalnica, če v 15 dneh po sporočilu Združenja ne nakaže
prispevka za odškodninski urad, skladno z 42.n členom tega
zakona.
Z globo od 208 do 417 eurov se kaznuje tudi odgovorna
oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
45. člen
Z globo od 1.251 do 25.037 eurov se za prekršek kaznuje
letalski prevoznik ali operator zrakoplova oziroma oseba iz
četrtega odstavka 2. člena tega zakona, ki je pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, če:
a) ne zavaruje svoje odgovornosti do potnikov, prtljage,
tovora in tretjih oseb za vsa določena zavarovalna tveganja po Uredbi 785/2004/ES (prvi odstavek 4. člena Uredbe
785/2004/ES),
b) ne zagotovi, da je v skladu z Uredbo 785/2004/ES
zavarovan vsak let, ne glede na to, ali je zrakoplov, ki se
uporablja, njegova last ali ga uporablja na podlagi pogodbe
o leasingu, franšizi, o skupni dejavnosti ali o skupnih letih z
izbranim partnerjem (code sharing flights) ali kateregakoli drugega podobnega sporazuma (drugi odstavek 4. člena Uredbe
785/2004/ES),
c) sklene zavarovalno pogodbo glede odgovornosti do
potnikov, prtljage ali tovora v komercialnih operacijah z zavarovalno vsoto, ki je nižja od najnižje določene zavarovalne vsote v
skladu z Uredbo 785/2004/ES (6. člen Uredbe 785/2004/ES),
d) ne zagotovi, da se na zrakoplovu iz 2. člena Uredbe
785/2004/ES na vsakem letu nahaja ustrezno potrdilo o sklenjenem zavarovanju v skladu z Uredbo 785/2004/ES (8. člen
Uredbe 785/2004/ES),
e) na zahtevo prometnega inšpektorja ali druge upravičene osebe za nadzor ne predloži dokazila o sklenjenem
zavarovanju v skladu z Uredbo 785/2004/ES (8. člen Uredbe
785/2004/ES).
Z globo od 625 do 1.251 eurov se kaznuje operator zrakoplova v nekomercialnem zračnem prometu, ki je fizična oseba,
če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 417 do 1.251 eurov se kaznuje:
1. odgovorna oseba letalskega prevoznika oziroma operatorja zrakoplova, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena;
2. vodja zrakoplova oziroma druga odgovorna oseba, ki jo
določi letalski prevoznik ali operator, če na zahtevo inšpektorja
ali druge pooblaščene osebe za nadzor odkloni predložitev
dokazila o sklenjenem ustreznem zavarovanju odgovornosti v
skladu z Uredbo 785/2004/ES (8. člen Uredbe 785/2004/ES);
3. operator zrakoplova v nekomercialnem zračnem prometu, ki je fizična oseba, če stori prekršek iz prejšnje točke.
Z globo 625 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba
in samostojni podjetnik posameznik, če kot lastnik vozila ali
čolna ne sklene zavarovanja, ki je po tem zakonu obvezno, in
če tega zavarovanja ne obnavlja (prvi odstavek 2. člena).
Z globo 62 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni
lokalni skupnosti, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka tega
člena.
46. člen
Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje posameznik,
če kot lastnik vozila ali čolna ne sklene zavarovanja, ki je po
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tem zakonu obvezno, in če tega zavarovanja ne obnavlja (prvi
odstavek 2. člena).
47. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona v delu, ki se nanaša
na zavarovalnice, izvaja Agencija za zavarovalni nadzor, nad
izvajanjem drugih določb tega zakona in na njegovi podlagi
izdanih predpisov pa izvajajo v delu, ki se nanaša na zavarovanja:
– v cestnem prometu: inšpektorji za upravne zadeve prometa pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, in Policija;
– v letalstvu: ministrstvo, pristojno za promet, in prometni
inšpektorat;
– v pomorski plovbi: ministrstvo, pristojno za promet,
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo v njegovi sestavi.
Organi iz prejšnjega odstavka izvajajo nadzor vsak na
svojem delovnem področju in v skladu s pooblastili, ki jih imajo
po predpisih, ki urejajo inšpekcijski in upravno strokovni nadzor
v letalstvu, pomorstvu in cestnem prometu.
Organi iz prve in tretje alinee prvega odstavka tega člena
ter prometni inšpektorat in Agencija za zavarovalni nadzor iz
prvega odstavka tega člena odločajo o prekrških za kršitve
tega zakona in Uredbe 785/2004/ES kot prekrškovni organi v
skladu z zakonom, ki ureja prekrške, vsak na svojem področju,
ki ga nadzorujejo.
V zvezi z izvajanjem Uredbe 785/2004/ES imata organa
iz druge alinee prvega odstavka tega člena v okviru pooblastil
o izvajanju nadzora po določbah zakona, ki ureja letalstvo, tudi
pravico, da:
1. pristojni inšpektor prometnega inšpektorata:
– prepove vzlet zrakoplova za čas, dokler letalski prevoznik ali operator zrakoplova prometnemu inšpektoratu in
ministrstvu, pristojnemu za promet, ne predloži dokazila o
ustreznem zavarovanju;
– predlaga ministrstvu, pristojnemu za promet, da do
predložitve dokazila o ustreznem zavarovanju umakne, to je
odvzame operativno licenco letalskega prevoznika, spričevalo
letalskega prevoznika ali drugo ustrezno spričevalo, dovoljenje
ali posebno dovoljenje, ki se izda letalskemu prevozniku oziroma operatorju zrakoplova po predpisih o letalstvu, če letalski
prevoznik ali operator zrakoplova več kot enkrat krši določbe
Uredbe 785/2004/ES;
2. ministrstvo, pristojno za promet:
– ne dovoli vzleta zrakoplova, če oceni, da pogoji iz Uredbe 785/2004/ES niso izpolnjeni, dokler zadevni letalski prevoznik ali operator zrakoplova temu ministrstvu in prometnemu
inšpektoratu ne predloži dokazila o ustreznem zavarovanju
(sedmi odstavek 8. člena Uredbe 785/2004/ES);
– začasno oziroma trajno odvzame spričevalo letalskega
prevoznika ali drugo ustrezno spričevalo ali dovoljenje, ki ga je
izdalo to ministrstvo oziroma pristojni organ v njegovi sestavi,
če ugotovi, da zavezanec ni ustrezno zavarovan;
– umakne, to je začasno oziroma trajno odvzame operativno licenco, ki jo je izdalo to ministrstvo oziroma pristojni
organ v njegovi sestavi, če ugotovi, da zavezanec ni ustrezno
zavarovan (peti odstavek 8. člena Uredbe 785/2004/ES);
– zavrne let v slovenskem zračnem prostoru za zrakoplov,
za katerega niso izpolnjeni pogoji glede zavarovanja odgovornosti v skladu z Uredbo 785/2004/ES;
– lahko naloži pristojnemu izvajalcu navigacijskih služb
zračnega prometa, da v postopku sprejema plana letenja od letalskega prevoznika oziroma operatorja zrakoplova zahteva, da
navede tudi ustrezne podatke o zavarovanju v skladu z Uredbo
785/2004/ES in o tem predloži dokazilo. Kolikor pogoji glede
zavarovanja niso izpolnjeni, ima pristojna služba navigacijskih
služb zračnega prometa pooblastilo, da zavrne vzlet, pristanek
oziroma let v slovenskem zračnem prostoru;
– skladno z drugim odstavkom 10. člena Uredbe
785/2004/ES na zahtevo Komisije Evropske unije pošlje le-tej
podatke o izvajanju Uredbe 785/2004/ES.
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Ministrstvo, pristojno za promet, in prometni inšpektorat
se o izrečenih ukrepih in o predložitvi dokazil o ustreznem zavarovanju iz prejšnjega odstavka tekoče obveščata.
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu – ZOZP
(Uradni list RS, št. 70/94) vsebuje naslednje prehodne in
končne določbe:
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Škodni sklad pri Slovenskem zavarovalnem biroju se oblikuje v 90 dneh po uveljavitvi zakona.
49. člen
Zavarovalnice uskladijo zavarovalne pogoje z določili tega
zakona v 45 dneh po uveljavitvi zakona in jih v istem roku predložijo ministru za finance v odobritev.
50. člen
Določbe tega zakona o najnižjih zavarovalnih vsotah se
začnejo uporabljati 90. dan po uveljavitvi zakona.

Uradni list Republike Slovenije
42. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu – ZOZP-B (Uradni list RS,
št. 13/05) vsebuje naslednjo končno določbe:
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu – ZOZP-C (Uradni list RS,
št. 30/06) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

51. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati
83. do 110. člen ter 7. in 8. točka prvega odstavka 117. člena,
1., 2., 3. in 4. točka prvega odstavka 118. člena in 2. točka
119. člena Zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 17/90 in 82/90).

29. člen
V Zakonu o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti
domačega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica
vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske
prevoznike (Uradni list RS, št. 18/03 – uradno prečiščeno besedilo) se črta 3. člen.

52. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

30. člen
Do uskladitve določb Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (Uradni list RS, št. 12/00 in
67/02 – ZOZP-A; v nadaljnjem besedilu: ZOSRL) z Uredbo
785/2004/ES:
– predplačilo, določeno v drugem odstavku 22. člena ZOSRL, ne sme biti manjše od 16.000 SDR po potniku v tolarski
protivrednosti;
– je odgovornost letalskega prevoznika za škodo zaradi
izgube ali poškodbe ročne prtljage iz 30. člena ZOSRL omejena
na največ 1.000 SDR v tolarski protivrednosti na potnika;
– se za odgovornost letalskega prevoznika za registrirano prtljago iz 35. člena ZOSRL smiselno uporabljajo določbe
ZOSRL, ki veljajo za prevoz ročne prtljage;
– odgovorna oseba za škodo iz 138. člena ZOSRL odgovarja največ do zneskov, kot jih določa 7. člen Uredbe
št. 785/2004/ES.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu – ZOZP-A (Uradni list
RS, št. 67/02) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Zavarovalnice uskladijo zavarovalne pogoje z določili tega
zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
39. člen
Z uskladitvijo zavarovalnih pogojev za zavarovanje potnikov v zračnem prometu z določbami tega zakona oziroma
najkasneje 6 mesecev po njegovi uveljavitvi preneha veljati
določba 21. člena Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih
razmerjih v letalstvu (Uradni list RS, št. 12/2000 – v nadaljnjem
besedilu: ZOSRL).
Do uskladitve določbe prvega odstavka 138. člena
ZOSRL s 27. členom tega zakona je odgovornost oseb za
škodo iz 130. člena ZOSRL omejena na zneske, ki so enaki
zavarovalnim vsotam iz 27. člena tega zakona.
40. člen
Določbe 7. člena, prvega odstavka 8. člena, 20. člena,
21. člena, prvega odstavka 22. člena, 23. člena in 25. člena
tega zakona ter določbe, ki se nanašajo na pooblaščenca za
obravnavanje odškodninskih zahtevkov (42.a do 42.č člen zakona), na informacijski center (42.d do 42.i člen zakona) in na
odškodninski urad (42.j do 42.n člen zakona), začnejo veljati z
dnem članstva Republike Slovenije v EU.
41. člen
Združenje ustanovi informacijski center iz 42.d člena zakona najkasneje do 31. 12. 2002.

31. člen
Zavarovalnice in Združenje dopolnijo zbirke podatkov s
podatki iz petega odstavka 4. člena zakona najkasneje v roku
enega meseca od dneva uveljavitve tega zakona.
Najkasneje v roku osmih dni od izteka roka iz prejšnjega
odstavka zavarovalnice in Združenje z zbirnim obvestilom obvestijo ministrstvo, pristojno za promet, in prometni inšpektorat
o vseh sklenjenih zavarovanjih v letalstvu.
Do predložitve zbirnega obvestila iz prejšnjega odstavka
zavarovalnice obveščajo ministrstvo, pristojno za promet, in
prometni inšpektorat o sklenjenih zavarovanjih v letalstvu takoj
po sklenitvi in prenehanju, pri čemer pošlje zavarovalnica poziv
zavarovancu na sklenitev ali podaljšanje zavarovanja v vednost
tudi ministrstvu, pristojnemu za promet, in prometnemu inšpektoratu najmanj 15 dni pred iztekom zavarovanja, ki se sklene
po Uredbi 785/2004/ES.
32. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operatorje (Uradni list RS,
št. 74/05).

Uradni list Republike Slovenije
33. člen
Zavarovalnice morajo sklepanje pogodb o zavarovanju
avtomobilske odgovornosti preko svetovnega spleta oziroma
interneta iz 5. člena zakona vzpostaviti tako, da najkasneje do
1. 3. 2007 omogočijo obnovo oziroma podaljšanje obstoječih
zavarovanj avtomobilske odgovornosti pri isti zavarovalnici in
najkasneje do 1. 6. 2008 omogočijo sklepanje zavarovanj avtomobilske odgovornosti pri katerikoli zavarovalnici.
34. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu – ZOZP-D (Uradni list
RS, št. 52/07) vsebuje naslednje prehodne in končno
določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
37. člen
Določba prvega odstavka 19. člena zakona se začne
uporabljati 1. januarja 2012.
Najnižja zavarovalna vsota, za katero mora biti sklenjeno
zavarovanje avtomobilske odgovornosti, od uveljavitve tega
zakona do 31. decembra 2008, znaša:
– za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega
zdravja, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede
na število oškodovancev 2.500.000 eurov,
– za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ki
izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število
oškodovancev 500.000 eurov.
Najnižja zavarovalna vsota, za katero mora biti sklenjeno
zavarovanje avtomobilske odgovornosti, v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 znaša:
– za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega
zdravja, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede
na število oškodovancev 3.700.000 eurov,
– za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ki
izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število
oškodovancev 750.000 eurov.
38. člen
Določbe 20.a člena, drugega in tretjega odstavka 27. člena
in drugega in tretjega odstavka 37. člena zakona se uporabljajo
za nesreče, ki se zgodijo od dneva uveljavitve tega zakona.
39. člen
Podatki v registru zavarovalnih primerov iz 42.o člena
zakona se začnejo zbirati in uporabljati z dnem uveljavitve
tega zakona.
40. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo in
60/07) izdaja minister za gospodarstvo
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost
1. člen
V Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00 in 30/06) se v prvem odstavku 4. člena besedilo »v objektih na stanovanjskih
območjih in izletniške kmetije na stanovanjskih območjih« nadomesti z besedilom »v objektih na območju stanovanj, ki so
namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške
kmetije na teh območjih«.
V drugem odstavku se beseda »drugega« nadomesti z
besedo »tretjega«. Za besedo »besedilo« v oklepaju se doda
besede »in 60/07)«.
V drugem in tretjem odstavku 4. člena, prvem, drugem in
tretjem odstavku 11. člena, 3. točki prvega odstavka 12. člena,
prvem, drugem in tretjem odstavku 13. člena in 17. členu se
besedi »lokalna skupnost« v uporabljenem sklonu nadomesti
z besedo »občina« v istem sklonu.
2. člen
6. člen se črta.
3. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za gostinca ali kmeta, ki opravlja dejavnost v gostinskem obratu ali na
kmetiji iz prve alinee, ali gostinca, ki opravlja dejavnost v obratu
iz četrte ali pete alinee 3. člena tega pravilnika šteje, da ima prijavljen obratovalni čas, ko ga objavi skladno s prvim odstavkom
16. člena tega pravilnika.«
4. člen
Tretji odstavek 12. člena se črta.
5. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »kopijo pa zadrži
za svojo evidenco« nadomesti z besedilom »eno kopijo zadrži
za svojo evidenco, drugo pa posreduje območni enoti pristojnega tržnega inšpekcijskega organa«.
6. člen
V 17. členu se za piko na koncu stavka doda stavek, ki
se glasi: »To soglasje se lahko nanaša tudi na več priložnosti
hkrati.«
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-54/2002
Ljubljana, dne 3. oktobra 2007
EVA 2007-2111-0114
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
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Odločba o podelitvi javnega pooblastila
in oddaji storitev iz javnega pooblastila

Na podlagi 87.e člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo), Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05
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– prečiščeno besedilo), na podlagi obrazložene pobude Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Vidovdanska 9, Ljubljana, ki jo zastopa Predsednica mag.
Bojana Filej, z dne 16. 8. 2004, sklepa o pričetku postopka za
podelitev javnega pooblastila in za oddajo storitev iz javnega
pooblastila zbornici oziroma strokovnemu združenju s področja zdravstvene nege z dne 11. 11. 2004 št. 005-10/2004-2 v
postopku podelitve javnega pooblastila in oddaje storitev iz
javnega pooblastil izdaja minister

odločbo
1. Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije se s 1. 7. 2005 podeli javno pooblastilo za dobo 3 let z
možnostjo podaljšanja.
Oddajo se ji storitve iz javnega pooblastila za naslednje
sklope:
1. vodenje registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti
zdravstvene nege;
2. vodenje registra za zasebne izvajalce, izdajanje potrdil o vpisu in izbrisu iz registra;
3. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem;
4. izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem.
Sredstva za izvajanje oddanih storitev iz javnega pooblastila se zagotovijo iz državnega proračuna, v skladu z razpoložljivimi sredstvi na proračunski postavki 7123.
2. Vsi pogoji, začetek izvajanja storitev iz javnega pooblastila, izvajanje in poročanje o izvajanju storitev, financiranje ter
preklic javnega pooblastila se uredijo z medsebojno pogodbo.
3. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije je dolžna pričeti z izvajanjem sklopov 1, 2, 3 in 4
najkasneje s 1. 9. 2005.
4. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je dolžna v 15 dneh Ministrstvu za zdravje sporočiti vsakršno
spremembo pogojev, ki utemeljujejo izdajo te odločbe.
5. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije je pred začetkom izvajanja storitev iz javnega pooblastila in pred njihovo objavo v Uradnem listu Republike Slovenije, najkasneje do 1. 7. 2005 dolžna Ministrstvu za zdravje v
soglasje posredovati vse interne akte, povezane z opravljanjem
storitev iz oddanega javnega pooblastila.
Št. 005-10/2004-8
Ljubljana, dne 10. januarja 2005
EVA 2007-2711-0083
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

Uradni list Republike Slovenije
8. 7. 2005 št.: 005-9/2004-2 v postopku podelitve javnega pooblastila in oddaje storitev iz javnega pooblastil izdaja minister

odločbo
1. Kot najugodnejši ponudnik, ki je podal pravilno ponudbo, se izbere Zbornica laboratorijske medicine Slovenije,
Dunajska 22, Ljubljana.
2. Pobuda Zbornice laboratorijske medicine Slovenije je
utemeljena, zato se ji podeli javno pooblastilo za dobo 3 let z
možnostjo podaljšanja.
Zbornici se oddajo storitve javnega pooblastila za naslednje sklope:
1. vodenje registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti
laboratorijske medicine;
2. vodenje registra za zasebne izvajalce, izdajanje potrdil o vpisu in izbrisu iz registra;
3. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem;
4. izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem;
5. načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov.
Sredstva za izvajanje oddanih storitev iz javnega pooblastila se zagotovijo iz državnega proračuna, v skladu z razpoložljivimi sredstvi na proračunski postavki 7123.
3. Vsi pogoji, začetek izvajanja storitev iz javnega pooblastila, izvajanje in poročanje o izvajanju storitev, financiranje ter
preklic javnega pooblastila se uredijo z medsebojno pogodbo.
4. Zbornica laboratorijske medicine Slovenije je dolžna
pričeti z izvajanjem storitev iz javnega pooblastila skladno s
pogodbo, vendar najkasneje v 6 mesecih od izdaje te odločbe,
sicer lahko minister javno pooblastilo odvzame.
5. Zbornica laboratorijske medicine Slovenije je dolžna v
15 dneh Ministrstvu za zdravje sporočiti vsakršno spremembo
pogojev, ki utemeljujejo izdajo te odločbe.
Št. 005-9/2005-7
Ljubljana, dne 1. junija 2006
EVA 2007-2711-0084
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

USTAVNO SODIŠČE
4608.

Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper
sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbo
Višjega sodišča v Ljubljani in s sodbo
Okrožnega sodišča v Ljubljani

Številka: Up-762/05-19
Datum: 20. 9. 2007

ODLOČBA
4607.

Odločba o podelitvi javnega pooblastila in
oddaji storitev iz javnega pooblastila

Na podlagi 87.e člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo), Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05 – prečiščeno besedilo), na podlagi obrazložene pobude Zbornice
laboratorijske medicine Slovenije, Dunajska 22, Ljubljana, ki
jo zastopa predsednik dr. Borut Božič, z dne 25. 6. 2005 in
sklepa o pričetku postopka za podelitev javnega pooblastila in
za oddajo storitev iz javnega pooblastila zbornici oziroma strokovnemu združenju s področja laboratorijske medicine z dne

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi, ki jo je vložil Milan Bizjak iz Ljubljane, ki ga zastopa Jože
Hribernik, odvetnik v Ljubljani, na seji 20. septembra 2007

o d l o č i l o:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips
115/2004 z dne 19. 5. 2005 v zvezi s sodbo Višjega sodišča
v Ljubljani št. I Kp 871/2003 z dne 13. 11. 2003 in s sodbo
Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 321/2001 z dne 20. 3.
2003 se zavrne.

Uradni list Republike Slovenije
Obrazložitev
A.
1. Pritožnik je bil s sodbo Okrožnega sodišča spoznan
za krivega kaznivega dejanja poneverbe po drugem odstavku
245. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 in
nasl. – v nadaljevanju KZ) in kaznivega dejanja ponareditve
poslovne listine po prvem odstavku 240. člena KZ. Obsojen je
bil na enotno kazen dveh let in štirih mesecev zapora. Zoper
sodbo je vložil pritožbo, ki jo je Višje sodišče zavrnilo. Zoper
obe sodbi je nato vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je
Vrhovno sodišče zavrnilo.
2. V ustavni pritožbi navaja, da temelji obsodba predvsem na mnenju izvedenca grafološke stroke, ki je ocenil, da
je podpis na fotokopiji blagajniškega izpiska verjetno ponarejen. Sodišče se je pri izreku sodbe oprlo tudi na izpovedbe
nekaterih prič in na listinske dokaze, vendar pa naj bi ti dokazi
pritožnika obremenjevali zgolj posredno, medtem ko naj bi ga
ena izmed prič celo neposredno razbremenjevala. Glede na to
naj bi sodišče ob izrekanju sodbe razpolagalo le z določeno
stopnjo verjetnosti, da je pritožnik storil očitano dejanje, ne pa
z gotovostjo, in bi ga zato moralo oprostiti. Ker ga je sodišče
obsodilo na podlagi verjetnosti, ne pa gotovosti, je po pritožnikovem mnenju kršilo njegovo pravico do domneve nedolžnosti
iz 27. člena Ustave.
3. Pritožnik opozarja, da niti njemu niti njegovemu zagovorniku ni bilo vročeno pisno mnenje višjega državnega
tožilca, ki ga je ta dal o pritožbi zoper prvostopenjsko sodbo,
ki jo je vložil pritožnik. V zvezi s tem se pritožnik sklicuje na
dosedanjo presojo Ustavnega sodišča v zvezi z enakostjo
položaja državnega tožilca in obrambe v pritožbenem postopku. Ker mu mnenje višjega državnega tožilca ni bilo vročeno,
meni, da mu je bila kršena pravica do enakega varstva pravic
iz 22. člena Ustave.
4. Senat Ustavnega sodišča je 23. 2. 2007 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. Pri tem je opozoril, da bo Ustavno
sodišče zlasti presodilo, ali je bila pritožniku kršena pravica
do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave.
5. Ustavna pritožba je bila skladno s 56. členom tedaj veljavnega Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94) poslana Vrhovnemu sodišču, ki nanjo ni odgovorilo.
6. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis zadeve, v kateri
so bile izdane izpodbijane odločbe.
B. – I.
7. Pritožnik Višjemu in Vrhovnemu sodišču očita kršitev
22. člena Ustave, ker mu pred odločanjem Višjega sodišča
o pritožbi, ki jo je zoper prvostopenjsko sodbo vložil njegov
zagovornik, ni bilo vročeno mnenje višjega državnega tožilca.
Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-426/02 in Up-546/01 z
dne 23. 10. 2003 (Uradni list RS, št. 114/03 in Odl. US XII,
83) navedlo, da mora skladno s pravico do enakega varstva
pravic iz 22. člena Ustave sodišče obdolžencu zagotoviti pravico, da se pred odločanjem pritožbenega senata seznani s
stališči, s pisnimi predlogi in z drugimi navedbami tožilca, ter
mu dati možnost, da se do njih opredeli.
8. Navedeno stališče Ustavnega sodišča ne pomeni, da
vsaka opustitev vročitve pisnega predloga višjega državnega
tožilca obrambi sama po sebi pomeni kršitev pravice do enakega varstva pravic. Z vidika pravice do seznanitve s stališči
višjega državnega tožilca glede vložene pritožbe zadošča, da
ima obdolženec možnost sodelovati na seji Višjega sodišča,
kjer je stališče višjega državnega tožilca predstavljeno, in
se do njega še pred odločanjem Višjega sodišča tudi lahko
opredeli.
9. Kot izhaja iz spisa v zadevi, je Višje sodišče 26. 6.
2003 prejelo pisni predlog višjega državnega tožilca, v ka

Tako tudi v sklepu št. Up-666/04 z dne 20. 11. 2006.
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terem je predlagal ugoditev pritožbi, ki jo je vložil pritožnikov
zagovornik. Pisni predlog pritožniku in njegovemu zagovorniku ni bil vročen. Nato je Višje sodišče 13. 11. 2003 opravilo
pritožbeno sejo, na kateri nista bila navzoča niti pritožnik niti
njegov zagovornik. Iz spisa ne izhaja, da bi bila na navedeno sejo vabljena. Ker pritožniku ni bil vročen pisni predlog
višjega državnega tožilca, niti ni bil vabljen na sejo Višjega
sodišča, na kateri je bil ta predlog predstavljen in obravnavan,
Ustavno sodišče ugotavlja, da pritožniku ni bila dana možnost
seznaniti se s predlogom višjega državnega tožilca, in se do
njega opredeliti. S tem je Višje sodišče ravnalo v neskladju s
pritožnikovo pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena
Ustave.
10. Zoper sodbo Višjega sodišča je pritožnik vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, v kateri je izpodbijal tudi dejstvo,
da mu ni bil vročen pisni predlog višjega državnega tožilca
o zagovornikovi pritožbi. Vrhovno sodišče je ob odločanju o
zahtevi za varstvo zakonitosti pritožniku pritrdilo, da bi moral
biti seznanjen s predlogom višjega državnega tožilca. Kljub
temu je zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnilo, saj pritožnik ni
izkazal, v čem naj bi bil s spornim ravnanjem Višjega sodišča
prikrajšan v pravici navajati dejstva in predlagati dokaze, ki
so mu v korist, s tem pa tudi ni izkazal, kako naj bi procesna kršitev, na katero se je skliceval, vplivala na zakonitost
sodbe. Hkrati je opozorilo, da je bilo pisno mnenje višjega
državnega tožilca pritožniku v korist in da so bila vsa dejstva,
ki jih je navajal v njem, obrambi znana. Vrhovno sodišče je
torej ugotovilo obstoj kršitve, ki jo uveljavlja pritožnik tudi v
ustavni pritožbi.
11. Ustavno sodišče pritrjuje Vrhovnemu sodišču, ki je
ugotovilo kršitev navedene pravice v postopku pred Višjim
sodiščem. Vendar je Vrhovno sodišče obrazložilo, zakaj kljub
temu sodbe Višjega sodišča ni razveljavilo, temveč je zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnilo. Kot izhaja iz izpodbijanih
sodb in kot navaja tudi sam pritožnik, je bilo mnenje višjega
državnega tožilca pritožniku v korist, saj je predlagal, naj
Višje sodišče zagovornikovi pritožbi ugodi. Iz sodb Višjega
in Vrhovnega sodišča nadalje izhaja, da mnenje višjega državnega tožilca na odločitev Višjega sodišča ni v ničemer
vplivalo, saj je to sodišče pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno.
Pritožnik v postopku pred Vrhovnim sodiščem tudi ni izkazal,
da bi v primeru, če bi Višje sodišče ravnalo skladno z ustaljeno ustavnosodno presojo in mnenje višjega državnega tožilca
vročilo pritožniku, to lahko kakorkoli vplivalo na izid postopka
pred Višjim sodiščem. Zato tudi morebitna ugoditev zahtevi za
varstvo zakonitosti in razveljavitev sodbe Višjega sodišča ne
bi odpravila kršitve, ki jo je sicer ugotovilo Vrhovno sodišče.
12. Glede na navedeno ni bila kršena pritožnikova pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Zato je
Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrnilo.
B. – II.
13. Pritožnik uveljavlja tudi kršitev pravice do domneve
nedolžnosti, ki jo zagotavlja 27. člen Ustave. Navaja, da sodišče njegove krivde ni ugotovilo z gotovostjo, temveč zgolj
z verjetnostjo, zaradi česar bi moralo izreči oprostilno sodbo,
ne pa obsodilne. Pri tem se sklicuje predvsem na mnenje
izvedenca grafologa, ki naj bi bilo ključen dokaz in ki naj ne bi
potrjevalo njegove krivde.
14. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-6/93 z dne
1. 4. 1994 (Uradni list RS, št. 23/94 in Odl US III, 33) pojasnilo, da domneva nedolžnosti iz 27. člena Ustave med drugim
zahteva, da mora sodišče v dvomu, ko krivda ni dokazana,
obdolženca oprostiti. Če bi torej sodišče v tej zadevi pritožnika
obsodilo, ne da bi bilo onkraj razumnega dvoma prepričano
o tem, da je storil očitano kaznivo dejanje in da je zanj tudi
kazensko odgovoren, bi kršilo njegovo pravico do domneve
nedolžnosti iz 27. člena Ustave.
15. Kot izhaja iz izpodbijane sodbe Okrožnega sodišča,
je bil pritožnik spoznan za krivega, da si je protipravno prilastil
denar, ki ga je od oškodovanca prejel za dobavo avtomobila,
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ter da je v pravdnem postopku uporabil blagajniški prejemek
kot lažno poslovno listino, ki naj bi dokazovala, da je pritožnik
oškodovancu prejeti denar vrnil, vendar je bil oškodovančev
podpis na tej listini ponarejen. Sodišče je na straneh 4–7
izpodbijane sodbe obrazložilo, katere dokaze je izvedlo in
kako jih je ocenilo. Sporno dejstvo, ali je bil oškodovančev
podpis na blagajniškem prejemku ponarejen, je ugotavljalo na
podlagi izvedenskega mnenja, zaslišanja izvedenca na glavni
obravnavi ter različnih drugih dokazov. Na podlagi dokazne
ocene je ugotovilo, da je oškodovanec pritožniku zaupal denar
za naročilo osebnega avtomobila, da je bil oškodovančev podpis, ki naj bi potrjeval pritožnikovo vračilo denarja, ponarejen,
ter da je pritožnik to listino uporabil kot pravo v pravdnem postopku (str. 7 izpodbijane sodbe). Pri tem ne drži pritožnikova
navedba, da bi sodišče ponarejenost podpisa (in s tem lažnost
listine) štelo za verjetno in ne za gotovo, saj to iz sodbe ne
izhaja. Nasprotno, na str. 8 izpodbijane sodbe sodišče izrecno
govori o zanesljivo lažni predloženi poslovni listini.
16. Višje sodišče, ki je preizkušalo pritožbeni očitek o
neobstoju gotovosti o pritožnikovi krivdi, je presodilo, da je
Okrožno sodišče svojo odločitev obrazložilo prepričljivo in da
je z gotovostjo, ki se zahteva za izrek obsodilne sodbe, pritožnika spoznalo za krivega očitanih kaznivih dejanj. V sodbi
je Višje sodišče (str. 2–4) tudi obrazložilo, iz katerih dokazov
in zakaj izhaja pritožnikova krivda, v zvezi s spornim blagajniškim prejemkom pa ugotovilo, da je na njem oškodovančev
podpis očitno ponarejen. Ko je Vrhovno sodišče odločalo o
zahtevi za varstvo zakonitosti, je ugotovilo, da sta Okrožno
in Višje sodišče na podlagi izvedenskega mnenja in drugih
dokazov argumentirano presodili, da je pritožnik storil obe
očitani kaznivi dejanji, da pa se zagovornik s takšno dokazno
oceno ne strinja, zaradi česar zahteve za varstvo zakonitosti
ni mogoče vložiti.
17. Ker je Okrožno sodišče z gotovostjo ugotovilo, da
je pritožnik kriv očitanih kaznivih dejanj, tej ugotovitvi pa je
z enako stopnjo prepričanosti pritrdilo tudi Višje sodišče, z
navedenima sodbama ni bila kršena pritožnikova pravica do
domneve nedolžnosti iz 27. člena Ustave. Kolikor pa pritožnik
ne sprejema ugotovitev Okrožnega in Višjega sodišča o njegovi krivdi in meni, da je izvedeni dokazi ne podpirajo, s tem,
kot je ugotovilo že Vrhovno sodišče, izpodbija ugotovljeno
dejansko stanje, čemur pa postopek z ustavno pritožbo ni
namenjen.
C.
18. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 64/07 – ur. p. b. – ZUstS) v sestavi: predsednik dr.
Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, dr. Franc
Grad, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi proti trem. Proti sta glasovali sodnici Krisper Kramberger in Škrk ter sodnik Ribičič.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o razveljavitvi Sklepa o splošnih pogojih
za pridobitev posojila čez dan
pri Banki Slovenije
1. člen
Sklep o splošnih pogojih za pridobitev posojila čez dan pri
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 134/06) se razveljavi.
2. člen
Ta sklep začne veljati 19. novembra 2007.
Ljubljana, dne 2. oktobra 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

4610.

Sklep o spremembi Sklepa o standardih
v medbančnem plačilnem prometu v državi

Na podlagi 6. in 7. člena Zakona o plačilnem prometu
(Uradni list RS, št. 110/06 – UPB3) in v skladu s prvim odstavkom 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 72/06 – UPB1) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi Sklepa o standardih
v medbančnem plačilnem prometu v državi
1. člen
V 2. in 3. členu Sklepa o standardih v medbančnem plačilnem prometu v državi (Uradni list RS, št. 72/03, 122/03, 42/05
in 105/06) se besedilo »Standardi v medbančnem plačilnem
prometu v državi, verzija: Januar 2007« nadomesti z besedilom
»Standardi v medbančnem plačilnem prometu v državi, verzija:
September 2007«.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati dokument
Standardi v medbančnem plačilnem prometu v državi, verzija:
Januar 2007.
3. člen
Ta sklep začne veljati 27. oktobra 2007.
Ljubljana, dne 2. oktobra 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

BANKA SLOVENIJE
4609.

Sklep o razveljavitvi Sklepa o splošnih pogojih
za pridobitev posojila čez dan pri Banki
Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 18. člena, prvega odstavka
31. člena in četrtega odstavka 61. člena ter v zvezi z 58. členom
Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije

4611.

Sklep o spremembah Sklepa o tarifi za
zaračunavanje nadomestil za storitve Banke
Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
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SKLEP
o spremembah Sklepa o tarifi za zaračunavanje
nadomestil za storitve Banke Slovenije
1. člen
V sklepu o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve
Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 131/06 in 46/07, v nadaljevanju: Sklep o tarifi), se v 1. členu, v poglavju »II. MEDBANČNI
PLAČILNI PROMET«, spremeni tarifna številka 6 tako, da se
glasi:
»6. Plačila v breme PM računa v sistemu TARGET2-Slovenija
a) za naloge, predložene v dobro
PM računov udeležencev v sistemu TARGET2-Slovenija in udeležencev v sistemu
TARGET2, ki so bili ob zaključku zadnjega
delovnega dne pred 19. 11. 2007 udeleženci
sistema RTGSplus, glede na število nalogov,
predloženih v posameznem mesecu
(1) do 4.000 nalogov
(2) od 4.001 do 20.000 nalogov
(3) od 20.001 do 60.000 nalogov
(4) od 60.001 do 100.000 nalogov
(5) nad 100.000 nalogov

0,24 EUR/nalog
0,22 EUR/nalog
0,205 EUR/nalog
0,19 EUR/nalog
0,17 EUR/nalog

b) za ostale naloge, glede na število
nalogov, predloženih v posameznem mesecu
(1) do 100 nalogov
(2) od 101 do 1.000 nalogov
(3) nad 1.000 nalogov

2. člen
V Sklepu o tarifi se v 1. členu, v poglavju »II. MEDBANČNI
PLAČILNI PROMET«, spremenijo tarifne številke 9, 10 in 11
tako, da se glasijo:
»9. Izvršitev prenosa sredstev med
dvema PM računoma v imenu in za račun imetnika PM računa v sistemu TARGET2-Slovenija na podlagi ročnega posega
v Banki Slovenije:
a) prvi prenos sredstev
62,55 EUR/nalog
b) vsak nadaljnji prenos
sredstev v naslednjih
znesek predhodnega prenosa,
12 mesecih
povečan za 62,55 EUR/nalog
10. Mastercard International, Activa, Poravnava bankomatov, Poravnava kartic
a) pristopnina za sistem:
– Mastercard International
1.877,80 EUR
– Activa
379,70 EUR
– Poravnava bankomatov
354,70 EUR
– Poravnava kartic
542,45 EUR
b) izvršitev poravnave neto pozicij
1,90 EUR
udeleženk
za posamezno poravnavo
11. Prenos sredstev v breme PM
računa v sistemu
TARGET2-Slovenija na osnovi
izvršitve sklepa
o prisilni izterjavi ali sklepa o
20,85 EUR
izvršbi
za posamezen prenos

4612.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.
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Razpis volitev članov personalnega sveta

Sodni svet Republike Slovenije na podlagi 34. člena
Zakona o sodiščih (ZS – UPB 3, Uradni list RS, št. 27/07 z
dne 26. 3. 2007)

razpisuje
volitve članov personalnega sveta
– Okrožnega sodišča na Ptuju,
– Okrožnega sodišča v Krškem,
– Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu.
Volitve članov personalnega sveta pri navedenih sodiščih
bodo potekale v torek, 11. decembra 2007 na sedežu sodišča,
za katerega se razpisujejo volitve.
Za dan razpisa, s katerim začnejo teči roki za volilna
opravila, se šteje 20. 10. 2007.
Predsednik
dr. Janez Kranjc l.r.

Razpis nadomestnih volitev člana
personalnega sveta Okrožnega sodišča
v Murski Soboti (iz vrst okrajnih sodnikov)

Sodni svet Republike Slovenije na podlagi 34. člena Zakona o sodiščih (ZS – UPB 3, Uradni list RS, št. 27/07 z dne
26. 3. 2007)

razpisuje
nadomestne volitve enega člana personalnega
sveta Okrožnega sodišča v Murski Soboti
(iz vrst okrajnih sodnikov)
Nadomestne volitve enega člana personalnega sveta
Okrožnega sodišča v Murski Soboti iz vrst okrajnih sodnikov
bodo potekale v torek, 11. decembra 2007 na sedežu Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
Za dan razpisa, s katerim začnejo teči roki za volilna
opravila, se šteje 20. 10. 2007.
Predsednik
dr. Janez Kranjc l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4614.

Socialni sporazum za obdobje 2007–2009

SOCIALNI SPORAZUM
za obdobje 2007–2009

3. člen
Ta sklep začne veljati 19. novembra 2007.
Ljubljana, dne 2. oktobra 2007

Stran

SODNI SVET

4613.
1,75 EUR/nalog
1,00 EUR/nalog
0,80 EUR/nalog«
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I. UVOD
1. NAMEN
Podpisniki tega sporazuma soglašamo s ključnimi ukrepi
ter skupnimi in posameznimi nalogami za doseganje skupno
dogovorjenih razvojnih ciljev. Njegov namen je blaginja vseh
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posameznic in posameznikov, merjena s kazalniki človekovega
razvoja, zdravja, socialnega tveganja, družbene povezanosti,
vključenosti in zaupanja. Z zagotavljanjem višje gospodarske
rasti, zaposlenosti in dohodkov bomo izboljšali kakovost življenja ter dvignili raven materialne in socialne varnosti.
Hkrati želimo takšno solidarnost in socialno varnost, s
katero bosta zagotovljeni večja varnost in skrb za tiste, ki
svojim potrebam ne morejo zadostiti sami. Slovenijo bomo še
naprej razvijali kot družbo, v kateri imajo vsi njeni člani dostop
do želene izobrazbe, do dela v varnem in zdravem okolju ter
do osebnega razvoja in varne starosti.
Vlada in socialni partnerji so s svojim dosedanjim delovanjem že dokazali, da je socialni dialog ena učinkovitejših
poti do soglasja o ključnih nalogah in ciljih. Zato sklepamo ta
socialni sporazum kot nadaljevanje in nadgradnjo predhodnih
sporazumov, ki so ugodno vplivali na doseganje zastavljenih
razvojnih ciljev.
Nove naloge in cilje je mogoče uresničiti s prizadevanjem
vseh udeležencev v gospodarskem, socialnem in kulturnem
življenju Slovenije. Mednje spadajo nujno potrebno povečanje
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in gospodarske rasti,
uvedba in uveljavitev evra ter nenehno prilagajanje strukturnim,
gospodarskim, družbenim in prebivalstvenim spremembam in
vplivom, za katere ob odprtosti slovenskega gospodarstva in
vse večji globalizaciji postajamo vse občutljivejši.
Naša razvojna pot bo lahko uspešnejša ob ustreznih
spodbujevalnih in podpornih politikah na najrazličnejših področjih, sprejetih na temelju soglasja v okviru socialnega dialoga.
Vlada Republike Slovenije ter predstavniki delodajalcev in
sindikatov (v nadaljevanju: podpisniki) zato vabimo k sopodpisu
tega sporazuma tudi druge organe in organizacije ter združenja
civilne družbe, ki sprejemajo zastavljene cilje in dogovorjene
naloge ter aktivnosti podpisnikov tega socialnega sporazuma.
2. CILJI
Podpisniki tega sporazuma si bomo s skupnimi in posameznimi dejavnostmi prizadevali za ekonomsko, socialno in
okoljsko uravnotežen razvoj z naslednjimi cilji:
1. hitrejši gospodarski razvoj in dinamična gospodarska
rast, ki bo omogočila odpiranje delovnih mest in hitrejši napredek manj razvitih okolij, ter stabilne gospodarske razmere,
temelječe na censki stabilnosti, uravnoteženih dohodkovnih
razmerjih, zniževanju javnofinančnega primanjkljaja in javne
porabe ter dolgoročno zdržnih javnih financah;
2. izboljšanje blaginje in kakovosti življenja prebivalcev
ter izboljšanje materialnega položaja zaposlenih, ki bo temeljilo na spodbudni, družbeno pravični in ekonomsko utemeljeni
dohodkovni politiki;
3. povečana konkurenčnost slovenskega gospodarstva,
ki zahteva spodbudnejše in podjetništvu prijaznejše poslovno
okolje, naložbe v raziskave in razvoj, izdelke in storitve z visoko
dodano vrednostjo ter ustreznejše vrednotenje znanja, podjetništva in inovativnosti;
4. uravnotežen socialni razvoj, izboljšanje socialne varnosti in zmanjšanje socialnega tveganja za najranljivejše skupine.
II. DEJAVNOSTI ZA DOSEGO POSTAVLJENIH CILJEV NA
POSAMEZNIH PODROČJIH
1. OBVLADOVANJE INFLACIJE IN POLITIKA CEN
Podpisniki si bomo prizadevali za dolgoročno ohranjanje
nizke ravni inflacije in za sprejemanje ukrepov ekonomske
politike, ki bodo odpravljali vzroke za prekomerno rast cen. Ta
usmeritev vključuje ustrezno kombinacijo temeljnih makroekonomskih politik, ki jih morajo podpreti tudi druge vladne politike.
Socialni partnerji in vlada bodo v okviru Ekonomsko-socialnega
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sveta spremljali izvajanje politike cen ter po potrebi sprejemali
ukrepe in usmeritve za obvladovanje inflacije.
Naloge vlade:
– nadaljevati uresničevanje že sprejetih politik, predvsem
omejevalne politike reguliranih cen;
– blažiti čezmerne (glede na druge države EU) vplive nihanja cen nafte, zlasti njihove sekundarne učinke z acikličnim
prilagajanjem trošarin na tekoče gorivo;
– v okviru njenih pristojnosti in v sodelovanju s pristojnimi
institucijami spremljati gibanje cen in pravočasno opozarjati na
tista gibanja, ki bi lahko ogrozila interese potrošnikov in ključne
cilje glede obvladovanja inflacije; pri reguliranih cenah spremljati
njihovo gibanje in ukrepati ob rasti cen, ki ni skladna s protiinflacijsko politiko in dogovorjenimi makroekonomskimi okviri;
– socialne partnerje tekoče seznanjati o morebitnih spremenjenih makro-ekonomskih okvirih.
Nalogi delodajalcev:
– v okviru pogajanj o kolektivnih pogodbah dejavnosti
in podjetij uveljavljati izhodišča in usmeritve plačne politike,
določene v 8. poglavju tega sporazuma;
– z vlaganjem sredstev v razvoj in tehnologije ter z uvajanjem sodobnih metod za povečanje storilnosti dela ter kakovostno storitev in boljšo organizacijo prispevati k stabilnosti cen.
Naloge sindikatov:
– v okviru pogajanj o kolektivnih pogodbah dejavnosti
in podjetij uveljavljati izhodišča in usmeritve plačne politike,
določene v 8. poglavju tega sporazuma;
– preverjati gibanje cen ter javno opozarjati na nesorazmerne odklone in neupravičene podražitve;
– opozarjati na prekomerno rast cen izdelkov in storitev,
ki vplivajo na življenjski standard in kupno moč zaposlenih,
ter zahtevati razpravo o teh vprašanjih v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.
2. JAVNE FINANCE
Da bi zagotovili stabilno javnofinančno politiko, je treba
zmanjšati javno porabo in primanjkljaj. Povečati je treba prilagodljivost javnofinančnih odhodkov zaradi preusmerjanja dela
izdatkov na prednostna razvojna področja, zlasti v raziskave
in razvoj ter izobraževanje, zaradi lažjega črpanja evropskih
sredstev ter lažjega odzivanja na nihanja gospodarskih dejavnosti in s tem prihodkov. Zato bo treba povečati prilagodljivost
zaposlovanja v javnem sektorju.
Srednjeročno je treba zniževati delež javnofinančnih odhodkov v bruto domačem proizvodu, saj brez tega ni mogoče
davčno razbremeniti gospodarstva. Zato bo vlada med veljavnostjo tega sporazuma zagotovila omejevanje rasti operativnih
stroškov za delovanje države ter sprejela ukrepe za povečanje
učinkovitosti in storilnosti, pa tudi za učinkovitejšo politiko zaposlovanja v javnem sektorju. Javno naročanje bo uredila tako,
da bo preprečevala neupravičeno dajanje prednosti nekaterim
ponudnikom in oblikovanje kartelnih povezav, omogočila malim
in srednjim podjetjem dostop do ustreznega deleža pri javnih
naročilih, poenostavila bo postopke in zagotovila njihovo preglednost ter racionalizirala stroške s smiselno centralizacijo
postopkov. Pri socialnih transferjih je treba predvsem povečati
njihovo preglednost in socialno učinkovitost.
Nujno je treba tudi nadaljevati pripravo projekcij, ki bodo
ovrednotile dolgoročno finančno vzdržnost sistema javnega
financiranja in njegovih sprememb.
Naloge vlade:
– postopno zagotoviti spremembe strukture javnofinančnih odhodkov ob upoštevanju prednostne ekonomske politike;
– postopno znižati delež javnofinančnih odhodkov v BDP
za 2 odstotni točki do leta 2008 glede na raven leta 2005;
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– izboljšati usklajevanje razvojnih politik in pripraviti državni razvojni program na podlagi Strategije razvoja Slovenije;
– povečati učinkovitost in uspešnost javne uprave s spodbujanjem uporabe sodobnih menedžerskih tehnik za vodenje
sprememb in doseganje poslovne odličnosti v javnem sektorju;
razvijati menedžment človeških virov in znanja; razvijati strateški menedžment;
– povečevati kakovost storitev javne uprave s sistematičnim uvajanjem evropskega modela odličnosti;
– racionalizirati delovanje javnega sektorja s pomočjo
funkcionalne analize ter uvajanjem standardov učinkovitosti,
primerjalnim spremljanjem učinkovitosti in racionalnostjo porabe ter s prenašanjem finančno in vsebinsko opredeljenega
dela javnih služb v zasebno izvajanje in sofinanciranje na
podlagi ustreznega pravnega okvira in politike na posameznih
področjih, ki bo usklajena tudi s socialnimi partnerji. Pri prenosu dela javnih služb v zasebno izvajanje država zagotovi, da
se pravice in enaka dostopnost državljanov do javnih storitev
ne bodo zmanjšale. Financiranje in izvajanje javne službe bo
urejeno tako, da bo zagotovljen nadzor, upoštevana merila
učinkovitosti, kakovosti, dostopnosti in socialne sprejemljivosti
ter doseženi cilji zniževanja stroškov in večje blaginje;
– povečati racionalnost pri pripravi in izvrševanju proračuna z uveljavljanjem načela dejanskih potreb in prednostnih nalog namesto indeksiranja odhodkov, z decentralizacijo
upravljanja v javnem sektorju ter oblikovanjem proračunov na
podlagi ciljev in rezultatov (načelo k rezultatom usmerjenega
proračuna);
– preprečevati delo in zaposlovanje na črno.
Naloge delodajalcev:
– spodbujanje spoštovanja davčnih in drugih predpisov
ter krepitev davčne kulture, opozarjanje na anomalije v predpisih in v praksi ter redno poravnavanje zakonskih obveznosti;
– sodelovanje pri pripravi zakonskih in podzakonskih
predpisov s področja javnih financ;
– preprečevati delo in zaposlovanje na črno.
Naloge sindikatov:
– podpirati in vključevati se v postopke za ocenjevanje
odličnosti poslovanja javnih zavodov in javnih institucij kot
podlage za uspešno delo in poslovanje;
– preprečevati delo in zaposlovanje na črno;
– spremljati prenos dela javnih služb v zasebno upravljanje in po potrebi predlagati spremembe zakonodaje na tem
področju.
3. SOCIALNI DIALOG
Podpisniki se strinjamo, da je socialni dialog pomembna
demokratična vrednota družbe in temeljni pogoj za skupno
delovanje, ki nam omogoča doseganje zastavljenih ciljev. Zato
si bomo prizadevali, da bodo vse ključne odločitve pristojnih
institucij na ekonomskem in socialnem področju rezultat usklajevanja interesov socialnih partnerjev in vlade.
Strinjamo se, da je v našem skupnem interesu ustvarjanje
vzajemnega zaupanja. ki ga bomo, da se izognemo enostranskim posegom v status in položaj socialnih partnerjev, zagotavljali tudi s spoštovanjem njihovega samostojnega delovanja
in organiziranja, zato ne bo posegov v ta status brez njihovega
soglasja. To bo omogočilo premostiti razlike v stališčih ter
olajšati usklajevanje odločitev o temeljnih vprašanjih ekonomskega in socialnega razvoja družbe. Za doseganje najvišjega
možnega soglasja bo vlada zakone, katerih vsebina neposredno posega v delovno področje delodajalcev in sindikatov,
sprejemala in v državnem zboru uveljavljala po predhodnem
usklajevanju s slednjimi.
Naše delovanje pri nadaljnjem razvoju socialnega dialoga
bo temeljilo na dosedanjih dobrih izkušnjah na tem področju pri
uveljavljanju v Sloveniji. Na teh temeljih bo pripravljen ustre-
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zen predpis, ki bo uredil materialne, prostorske in kadrovske
možnosti za delo Ekonomsko socialnega-sveta in ki bo dan v
postopek sprejemanja v soglasju s socialnimi partnerji. Naše
medsebojne odnose, članstvo, delovanje in organiziranost Ekonomsko-socialnega sveta ter njegov odnos do institucij v državi
in do Evropskega ekonomsko-socialnega odbora bomo uredili
soglasno s spremembami pravil delovanja Ekonomsko-socialnega sveta. Strinjamo se, da je v njegovo delovanje, opredeljeno v teh pravilih, treba vključiti vsa področja, ki jih obravnava
pričujoči socialni sporazum.
Vlada in socialni partnerji si bomo prizadevali za vzpostavitev uravnotežene sestave organov upravljanja javnih zavodov
in za potrebne spremembe zakonodaje tako, da se bo vpliv
socialnih partnerjev pri delu organov upravljanja povečal.
Podpisniki soglašamo, da mora nadaljnji razvoj Slovenije
temeljiti na ravnovesju treh stebrov: gospodarskega, socialnega in okoljskega. Zato se bomo zavzemali za dobro usklajevanje pri oblikovanju in izvajanju politike na teh področjih, pri
čemer bodo v skladu s svojimi vlogami vključeni vsi socialni
partnerji.
V tem duhu bomo podpisniki ob koncu vsakega koledarskega leta organizirali t. i. »ekonomsko-socialni vrh«, na
katerem bomo v sestavi svojih najvišjih predstavnikov ocenili
razmere glede socialnega dialoga v Sloveniji in uresničevanje
socialnega sporazuma ter sprejeli načrte za dejavnost v naslednjem letu.
Naloge vlade:
– omogočiti usklajevanje in upoštevati predloge socialnih partnerjev o predlogih zakonov in drugih predpisov, ki jih
pripravlja vlada in sodijo na neposredno delovno področje
delodajalcev in sindikatov;
– zagotoviti, da bo v zvezi z zakoni, ki posegajo v temeljne
pravice zaposlenih, pred razpravo v državnem zboru doseženo široko soglasje med socialnimi partnerji v okviru Ekonomsko-socialnega sveta;
– s spremembo obstoječe zakonodaje omogočiti vpliv zaposlenih na kulturnem področju na odločitve, ki se sprejemajo
v svetih zavodov;
– zagotavljati administrativno in finančno podporo za delovanje Ekonomsko-socialnega sveta in za dejavnosti v okviru
tristranskega dogovarjanja med socialnimi partnerji na državni
ravni;
– spodbujati socialni dialog, to je posvetovanje in dogovarjanje s socialnimi partnerji na različnih ravneh, s čimer jim
bo v skladu z usmeritvami, sprejetimi na ravni EU, zagotovljena
uravnotežena in enakopravna podpora;
– predlagati Državnemu zboru Republike Slovenije ratifikacijo Konvencije MOD št. 151 o zaščiti pravice do organiziranja in o postopkih za določitev pogojev zaposlovanja v javnem
sektorju.
Naloga delodajalcev:
– zagotoviti konstruktivno sodelovanje v Ekonomsko-socialnem svetu in v socialnem dialogu na različnih ravneh ob
spoštovanju različnosti interesov, obveznosti in odgovornosti
partnerjev.
Nalogi sindikatov:
– zagotoviti konstruktivno sodelovanje v Ekonomsko-socialnem svetu in v socialnem dialogu na različnih ravneh ob
spoštovanju različnosti interesov, obveznosti in odgovornosti
partnerjev;
– prizadevati si za nadaljnji razvoj socialnega dialoga na
ravni dejavnosti in pokrajin ter pri delodajalcih.
4. DAVČNI SISTEM
Socialni partnerji si bomo prizadevali za stabilen, konkurenčen, pregleden in enostaven davčni sistem, ki bo ugodno
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vplival na nadaljnje razbremenjevanje gospodarstva in izboljšanje njegove konkurenčnosti, za gospodarsko rast in blaginjo
ljudi, pri čemer se ohranja socialna zdržnost davčnega sistema.
Soglašamo tudi, da je treba, ob upoštevanju uveljavljenih splošnih načel, stalno preverjati izvajanje predpisov in na podlagi
ustreznih ugotovitev naprej razvijati davčni sistem in davčno
politiko. Oba morata temeljiti na enakem obravnavanju gospodarskih subjektov.
Vlada ne načrtuje dvigovanja obstoječih stopenj davka na
dodano vrednost. Ob morebitnih nujnih razlogih za spremembo
teh stopenj bo preučila vse možne ukrepe, ki bi lahko nadomestili morebitne spremembe. O možnih ukrepih bo predhodno
razpravljal tudi Ekonomsko-socialni svet.
Socialni partnerji bomo skupaj z vlado vse ključne spremembe, ki vplivajo na obdavčitev delodajalcev in delojemalcev,
obravnavali na Ekonomsko-socialnem svetu.
Naloge vlade:
– preučiti možnosti za nadaljnje hitrejše zmanjševanje
obremenitve dela ob upoštevanju dogovorjenih fiskalnih okvirov
in možnosti;
– preučiti in uveljaviti nadaljnje možne poenostavitve
davčnega sistema in zagotoviti enotno izvajanje davčnih predpisov, kar bo spodbujalo prostovoljno plačevanje davkov;
– preučiti učinke odprave posameznih davčnih olajšav,
predvsem za naložbe in stanovanjsko gradnjo, ter preučiti
možnost uvedbe davčnih olajšav, ki bodo podprle vsebinske
rešitve v zvezi z udeležbo delavcev pri delitvi dobička;
– dokončno izoblikovati učinkovito in prijazno davčno
upravo;
– zagotoviti učinkovit davčni nadzor;
– analizirati ugotovljene morebitne pomanjkljivosti pri izvajanju davčnih predpisov.
Naloge delodajalcev:
– spodbujati spoštovanje veljavne davčne zakonodaje in
plačevanje dajatev;
– predstaviti probleme pri izvajanju davčnih predpisov
in opozarjati na morebitne neustrezne rešitve v davčni zakonodaji;
– pripraviti konkretne predloge po posameznih davčnih
področjih za odpravo ugotovljenih morebitnih pomanjkljivosti.
Naloga sindikatov:
– podpirati ukrepe za spremembo davčne zakonodaje,
ki bodo krepili konkurenčnost in gospodarsko rast ter hkrati
ohranjali socialno zdržnost davčnega sistema.
5. SPODBUJANJE HITREJŠEGA TEHNOLOŠKEGA
RAZVOJA IN POVEČANJE NALOŽB V RAZISKAVE
V GOSPODARSTVU
Za uresničenje ciljev na tem področju je treba zagotoviti
povečanje javnih sredstev za naložbe v raziskave in razvoj (v
nadaljevanju: RR) na 1% BDP do 2010 ter oblikovati ustrezen
sistem za spodbujanje naložb poslovnega sektorja na tem
področju, da bo do leta 2010 dosežen tudi cilj 2% BDP za RR
iz tega sektorja.
Povečali bomo tudi učinkovitost vlaganj v raziskave in tehnološki razvoj. To bomo zagotovili s prednostnim usmerjanjem
raziskovalno-razvojne dejavnosti na tehnološka področja, na
katerih raziskovalne zmogljivosti lahko povežemo z gospodarsko dejavnostjo in dosežemo dvig dodane vrednosti.
Naloge vlade:
– sprejeti nacionalni raziskovalni in razvojni program v
skladu s Strategijo razvoja Slovenije ter izpeljati razpise za
financiranje raziskovalne dejavnosti;
– spremeniti sistem financiranja javnih raziskovalnih organizacij, tako da bo nagrajeval sodelovanje z gospodarstvom
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(vključno z ustanavljanjem odcepljenih »spin-off« podjetij),
mednarodno sodelovanje in uveljavljenost na področju RR ter
raziskovalcem omogočil udeležbo pri ustvarjenem poslovnem
rezultatu;
– preučiti smiselnost večjih davčnih spodbud za vlaganje
v RR in zaposlovanje raziskovalcev v gospodarstvu ter s štipendijami, subvencioniranjem plač in financiranjem projektov
zunaj javnega sektorja spodbujati prehod naravoslovno-tehniških raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo;
– zagotoviti dodatna javna domača sredstva ter sredstva
iz strukturnih skladov EU za raziskave, tehnološki razvoj in inovativnost usmeriti v spodbujanje tega razvoja in inovativnosti;
– usposobiti izvedbeno institucijo za sistematično in ciljno
usmerjeno izvajanje programov in ukrepov na področju tehnološkega razvoja in inovativnosti (povezanost z gospodarstvom
in razvojno politiko, delovanje na podjetniških načelih, oblikovanje sodobnih mehanizmov podpore tehnološkemu razvoju
in inovativnosti);
– oblikovati nacionalni inovacijski sistem (NIS) ter izvajati slovensko regionalno inovacijsko strategijo v povezanosti
podjetij, univerz, raziskovalnih inštitutov, podpornih institucij in
vlade; sprejeti podzakonske akte za vzpostavitev centralnega
registra organizacij – posrednikov pri prenosu znanja;
– celovito revidirati zakonodajo, ki ne spodbuja inovativnosti, ter spodbujati ustanavljanje domačih in tujih visokotehnoloških in inovativnih podjetij;
– s sredstvi iz strukturnih skladov EU oblikovati specifične
finančne instrumente spodbud, prilagojene za inovativna in
razvojno usmerjena podjetja;
– z združitvijo in preoblikovanjem obstoječih skladov, prihodkov iz privatizacije in sodelovanjem zasebnega sektorja oblikovati finančne instrumente (npr. sklad tveganega kapitala ipd.)
za financiranje visokotehnoloških malih in srednjih podjetij;
– dvigniti informacijsko pismenost in zagotoviti dostopnost
do sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in storitev
ter spletnih storitev za državljane in podjetja;
– uvajati prilagodljivejše oblike dela in dela na daljavo ter
razvijati in spodbujati oblike zaposlovanja, ki izkoriščajo zmožnosti informacijske družbe.
Naloge delodajalcev:
– spodbujati vlaganja v tehnološki razvoj, raziskave, znanje, človeški kapital, organizacijo, trženje in druge podjetniške
dejavnosti;
– povečati stopnjo inovativnosti in spodbujati razvoj novih
trajnostno naravnanih tehnologij;
– povečati uporabo novih tehnologij v delovnih/proizvodnih procesih (zlasti informacijskih);
– povečati podjetniško sodelovanje;
– sodelovati in povezati se z univerzami, visokošolskimi
zavodi, raziskovalnimi institucijami, javnim sektorjem in raziskovalnimi agencijami v državi;
– spremljati in se odzivati na domače in tuje razpise na
raziskovalnem in tehnološkem področju;
– povečati delež raziskovalnega in razvojnega osebja v
gospodarstvu;
– vključiti se v različne oblike javnega in zasebnega partnerstva pri izvajanju raziskovalno-razvojnih projektov.
Nalogi sindikatov:
– sodelovali pri izvajanju in spremljanju raziskovalnega in
razvojnega programa v skladu s Strategijo razvoja Slovenije;
– spodbujali nagrajevanje inovatorjev v podjetjih.
6. KONKURENČNO GOSPODARSTVO IN HITREJŠA
GOSPODARSKA RAST
Višja stopnja gospodarske razvitosti in zaposlenosti je
podlaga za izboljšanje socialne varnosti, zmanjšanje social-
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nega tveganja za najranljivejše skupine, hitrejši razvoj najbolj
zaostalih regij in povečanje kakovosti okolja. Vse to bo zagotovilo kakovostnejše življenje in človekov razvoj. Strinjamo se, da
uresničitev tega cilja zahteva ukrepe za večjo globalno konkurenčnost gospodarstva, večjo institucionalno prilagodljivost in
inovativnost celotne družbe, ustvarjalno ozračje ter povečano
zanimanje in prijaznejše okolje za razvoj podjetništva. Pri tem
pa je nujno treba upoštevati načela trajnostnega razvoja, ki se
uporabljajo tako, da spodbujajo razvoj in globalno konkurenčnost gospodarstva. Pri njihovem upoštevanju je treba prednostno ščititi širši interes družbe in obstoječega gospodarstva,
posebno industrije, skupaj z dejansko časovno, materialno in
tehnološko zmožnostjo prenove in razvoja.
Naloge vlade:
– spodbujati povečanje konkurenčnosti in inovativnosti:
vzpostaviti enostaven, pregleden, ustrezno prilagodljiv in na
ključne cilje osredotočen sistem spodbujanja konkurenčnosti;
– spodbujati in razvijati inovativno okolje in inovativnost,
tudi z davčnimi spodbudami;
– z ukrepi spodbujanja tehnološkega razvoja, izobraževanja in usposabljanja podpreti naložbe in strateške projekte,
ki so naravnani razvojno in trajnostno ter s povezovalnimi
mrežami ugodno učinkujejo na regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni;
– spodbujati podjetništvo, razvoj podjetništvu prijaznega
podpornega okolja in podjetniške kulture;
– poenostaviti pravila in postopke, ki bodo povečali učinkovitost pri črpanju domačih sredstev in sredstev strukturnih
skladov EU, namenjenih povečanju konkurenčnosti, ter povezovati različne načine dodeljevanja državnih spodbud;
– pripraviti nov program za pospeševanje podjetništva
in konkurenčnosti podjetij, ki vključuje široko paleto finančnih instrumentov, namenjenih ustanavljanju, širitvi in razvoju
podjetij;
– pripraviti zakon o finančni udeležbi zaposlenih;
– spodbujati neposredne tuje naložbe (NTI);
– vzpostaviti industrijske/tehnološke cone na privlačnih
lokacijah, zmanjšati administrativne ukrepe za tuje in domače
vlagatelje ter spodbujati razvoj v konkretnih regijah;
– uvesti učinkovite modele in ukrepe za spodbujanje
internacionalizacije malih in srednjih podjetij (podpora predstavitvenim dejavnostim podjetij in vzpostavitev opornih točk
slovenskega gospodarstva v tujini);
– prispevati k razbremenitvi gospodarstva;
– ustanoviti pokrajine, ki bodo imele pristojnost in sredstva (po načelu proračunske decentralizacije) za spodbujanje
lastnega razvoja;
– krepiti razvoj policentričnega urbanega sistema in regionalnih središč (zlasti središč državnega pomena), oblikovati
(inovativne) regije ter spodbujati regionalna gospodarstva s
tehnološkimi parki in podjetniškimi inkubatorji;
– vzpostaviti ustrezno infrastrukturo, vključno s cestnim
in železniškim omrežjem, ki bo zaokrožila celovitost našega
prostora, zagotovila razvoj gospodarstva in blaginjo naše skupnosti;
– oblikovanje ukrepov za preprečevanje dela na črno in
njihovo dosledno izvajanje;
– vključevanje v projekte javno-zasebnega partnerstva na
gospodarskem področju, ob upoštevanju načela preglednosti in v
skladu s politiko, ki se bo usklajevala med socialnimi partnerji.
Naloge delodajalcev:
– zagotavljati delovne pogoje za doseganje večje produktivnosti, da se poveča konkurenčnost;
– zaposlenim omogočiti dodatno usposabljanje, izpopolnjevanje in izobraževanje s področja dejavnosti podjetja;
– tvorno sodelovati s socialnimi partnerji glede ključnih
usmeritev v Strategiji razvoja Slovenije;
– spremljati učinke sistema za spodbujanje konkurenčnosti ter seznanjati vlado in socialne partnerje o izsledkih.
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Naloge sindikatov:
– sodelovati pri pripravi predpisov, ki bodo urejali finančno
udeležbo zaposlenih;
– sodelovati pri pripravi politike oblikovanja javno-zasebnega partnerstva;
– spodbujati širitev znanja in rabe informacijske in komunikacijske tehnologije;
– opozarjati na neustrezne delovne razmere zaposlenih.
7. ZAPOSLOVANJE IN TRG DELA
Pri izzivih, s katerimi se spoprijemajo politike na področju trga dela in zaposlovanja, je ena od pomembnejših nalog
zagotavljanje prožnejšega in varnejšega trga dela za učinkovitejše odzivanje na zunanje dejavnike, ki vplivajo na trg dela in
zaposlovanje, ter povečanje prilagodljivosti gospodarstva ob
vse večji izpostavljenosti konkurenčnim pritiskom na svetovnih
trgih.
Pri uveljavljanju sprememb na tem področju je treba poskrbeti za medsebojno povezanost razvojne in investicijske
politike, davčne in dohodkovne politike, sistemov izobraževanja
in usposabljanja ter zaposlitvene in socialne politike. Pri tem
je izjemnega pomena, predvsem pri uveljavljanju prožnejšega
trga dela, vzdrževanje ravnotežja med prožnostjo in varnostjo oziroma vzpostavljanje sistema tako imenovane prožne
varnosti. Tega ni mogoče zagotavljati zunaj okvirnih možnosti
socialne države, učinkovitega in strokovnega organiziranja ter
delovanja pristojnih institucij.
Spodbujali bomo uporabo zakonsko predvidenih prožnih
zaposlitvenih oblik za večjo mobilnost v zaposlitvi in poklicih,
ker se v praksi vse premalo uveljavljajo. Se pa zavedamo, da na
prožnost trga dela vpliva predvsem geografska in poklicna mobilnost posameznikov, ki nastopajo na njem, ter njihova prilagodljivost novim razmeram. Ta pa je predvsem odvisna od njihove
usposobljenosti in širine znanja ter uporabnosti njihovih veščin.
Zato bomo vlada in socialni partnerji usmerjali vse več sredstev
in ukrepov v izboljšanje teh dejavnikov prožnosti trga dela.
V okviru Ekonomsko-socialnega sveta bomo pripravili
sporazum o uveljavljanju sistema prožne varnosti v Republiki
Sloveniji.
Socialni partnerji in vlada ugotavljamo, da je delo na črno
še vedno problem, zato se bomo vsi podpisniki po svojih možnostih in pristojnostih zavzemali za njegovo preprečevanje.
Naloge vlade:
– omogočati dejavno vlogo socialnih partnerjev pri sprejemanju odločitev in izvajanju politik na področju trga dela in
zaposlovanja;
– oceniti možnosti za uveljavitev posebnih skladov za zavarovanje v primeru brezposelnosti ter izvajanje drugih funkcij
trga dela in načina njihovega financiranja;
– pripraviti ukrepe aktivne politike zaposlovanja;
– ustvarjati možnosti in spodbujati večjo uporabo razpoložljivih načinov prožnega zaposlovanja (delo za krajši delovni
čas, delitev delovnega mesta, prožna izraba delovnega časa,
delo na domu in delo na daljavo) ob zagotavljanju primernega
razmerja med prožnostjo in varnostjo zaposlitve;
– spremeniti pasivne ukrepe v aktivne ukrepe na trgu
dela, ki bodo omogočili vključitev in zaposlovanje ter preprečevali socialno izključenost skupin, ki so na tem dela v najtežjem
položaju (dolgotrajno ali pogosto brezposelni, starejši od 55
let, mladi, ki končajo ali prekinejo šolanje, ženske in invalidi); okrepiti programe prekvalifikacij ter programe poklicnega
usmerjanja in načrtovanja kariere;
– sprejeti ukrepe, ki bodo spodbujali povečanje splošne
stopnje delovne aktivnosti, predvsem starejših, mladih in žensk,
ter izboljšanje vključevanja teže zaposljivih in invalidov;
– spodbujati enake možnosti žensk in moških pri zaposlovanju, izobraževanju in usposabljanju ter usklajevanju
poklicnega in družinskega življenja;
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– spodbujati preusposabljanje, dodatno izobraževanje in
zaposlovanje delavcev z neustrezno, nedokončano ali nezadostno izobrazbo in oseb, ki se srečujejo z drugimi ovirami pri
vstopu na trg dela, ter preprečevati njihovo zapostavljanje;
– spodbujati geografsko in poklicno mobilnost na trgu
dela, zato pa povečati mobilnost med sektorji in regijami tudi v
sodelovanju z razvojno-raziskovalnimi institucijami;
– spodbujati raznovrstne oblike dela, vključno s prilagodljivim delovnim časom, ki omogočajo razvoj kariere, ravnotežje med delom in družino ter ravnotežje med prožnostjo in
varnostjo;
– zmanjševati strukturno neskladje na trgu dela z ustrezno politiko rednega izobraževanja, hitrejšim uvajanjem vseh
drugih oblik izobraževanja in usposabljanja ter priznavanjem
pridobljenega znanja in usposobljenosti pri zaposlitvi, tudi z
nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami;
– razvijati zaposlovanje v okviru netržnih zaposlitev oziroma socialnega podjetništva in zadrug;
– zagotavljati ustrezno zakonodajo in nadzor nad opravljanjem dejavnosti agencij za zaposlovanje;
– pripraviti ustrezne zakonske rešitve za male delodajalce;
– oceniti in na podlagi soglasja socialnih partnerjev izvesti
potrebne spremembe glede zavarovanja za primer brezposelnosti;
– zmanjšati število administrativnih postopkov in prilagoditi kvotne omejitve pri zaposlovanju visokokvalificiranih tujih
delavcev glede na potrebe in na preostale profile;
– spodbujati zaposlovanje za nedoločen čas;
– preprečevati zaposlovanje na črno;
– urediti študentsko delo tako, da ne bo nelojalno konkuriralo drugim oblikam začasnega dela ter da bo zagotavljalo
študentom potrebno zavarovanje in iz tega izhajajoče pravice;
– urediti zaposlovanje družbenikov v enoosebnih družbah;
– sprejeti ukrepe, ki bodo spodbujali sodelovanje med
delodajalci in izobraževalnimi ustanovami.
Naloge delodajalcev:
– vključevati se v programe aktivne politike zaposlovanja;
– zaposlovati v skladu z veljavno zakonodajo;
– zavzemati se za udejanjenje specifičnega statusa manjšega delodajalca, sodelovati z izobraževalnimi ustanovami;
– spodbujati vseživljenjsko učenje pri delodajalcih s področja dejavnosti podjetja;
– povečevati storilnost z izdatnejšim vlaganjem v razvoj
človeških virov;
– pravočasno napovedovati potrebe po novih zaposlitvah;
– razvijati sodobno organizacijo dela;
– uveljavljati enakopravnost med spoloma na delovnem
mestu, pri zaposlovanju, usposabljanju ter usklajevanju družinskega in poklicnega življenja;
– uveljavljati mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje.
Naloge sindikatov:
– aktivna vloga pri sprejemanju odločitev in izvajanju politik na področju trga dela in zaposlovanja;
– sodelovanje pri uveljavitvi posebnih skladov za zavarovanje za primer brezposelnosti;
– po predstavnikih v podjetjih in drugih delodajalcih spodbujati in motivirati zaposlene k vseživljenjskemu učenju, izpopolnjevanju in izobraževanju ter usposabljanju za poklice, ki
jih primanjkuje;
– zavzemati se za uspešno posodobitev organizacije dela;
– spodbujati vseživljenjsko učenje delavcev;
– zahtevati enakopravnost med spoloma na delovnem
mestu, pri zaposlovanju, usposabljanju in usklajevanju družinskega in poklicnega življenja;
– zahtevati mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje.
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8. PLAČE
Podpisniki se strinjamo, da politika plač ostaja ena izmed
pomembnih vsebin dogovarjanja med socialnimi partnerji, ki
po vključitvi v ekonomsko-monetarno unijo še pridobiva svoj
pomen. Za stabilno in realno rast plač zaposlenih je treba
zagotoviti tudi postopno zmanjševanje davčnih obremenitev
v bruto plači in v stroških dela nasploh. Zavedamo se, da je
iskanje skupnih rešitev na tem področju eden izmed temeljev uravnoteženosti gospodarskega in socialnega razvoja
družbe.
Socialni partnerji se strinjamo, da naj se v zasebnem
sektorju s politiko plač, ob ohranjanju makroekonomske stabilnosti in ravnovesja, z davčnimi ukrepi, krepitvijo konkurenčnosti
gospodarstva in materialnega položaja zaposlenih v prihodnje
zagotavlja:
– stabilna in realna rast plač zaposlenih v Sloveniji, zato
da se postopno približajo plačam v razvitih državah;
– rast plač z upoštevanjem inflacije in produktivnosti;
– da se usklajevanje plač ob upoštevanju inflacije in produktivnosti lahko dogovori v kolektivnih pogodbah dejavnosti,
v Kolektivni pogodbi o načinu usklajevanja plač, povračil stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust ter v kolektivnih
pogodbah podjetij;
– da se zaradi posebnega položaja delodajalcev v kolektivnih pogodbah dejavnosti ter Kolektivni pogodbi o načinu
usklajevanja plač, povračil stroškov v zvezi z delom in regresu
za letni dopust lahko dogovorijo tudi okoliščine, v katerih je
mogoč odklon usklajevanja plač na ravni posameznega delodajalca od določil navedenih kolektivnih pogodb.
Vlada in socialni partnerji se strinjamo, da je treba s
politiko plač v javnem sektorju, upoštevaje makroekonomsko
stabilnost in ravnovesje ter javnofinančne okvire, po kolektivni
pogodbi za javni sektor in kolektivnih pogodbah dejavnosti
zagotavljati realno rast plač z upoštevanjem inflacije in produktivnosti ter vzpostaviti ustreznejše notranje razmerje med
plačami v javnem sektorju. Strinjamo se tudi, da bomo s plačno
politiko zagotavljali ustrezno ravnovesje ravni in rasti plač v
javnem sektorju v primerjavi z zasebnim sektorjem, tako da
stopnja rasti realnih plač v javnem sektorju ne bo večja od tiste
v zasebnem, razen zaradi odprave nesorazmerij v skladu s
kolektivno pogodbo o plačah v javnem sektorju in v kolektivnih
pogodbah dejavnosti.
Prav tako se strinjamo, da je treba z vidika socialne varnosti zaposlenih še naprej zagotavljati zakonsko pravico do
minimalne plače, ki naj delavcem omogoči dostojno preživetje.
S spremembami Zakona o minimalni plači bomo zagotovili, da
bodo socialni partnerji in vlada v okviru Ekonomsko-socialnega
sveta imeli vpliv na določanje višine minimalne plače.
Socialni partnerji in vlada soglašamo, da je treba pospešiti
pripravo Zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družb in
zagotoviti, da bo o njem že letos razpravljal Ekonomsko-socialni svet.
Naloge vlade:
– postopno zmanjševati davčne obremenitve v bruto plači
in davčne obremenitve v stroških dela;
– pri vodenju plačne politike prizadevati si za dolgoročno
skladnost v rasti plač javnega in zasebnega sektorja, ob upoštevanju razlik v sestavi zaposlenosti in dosežene ravni bruto
plač med sektorjema;
– v javnem sektorju, v katerem nastopa kot delodajalka
in socialna partnerka, prizadevati si za uspešno uveljavitev
enotnega plačnega sistema, ki je določen z Zakonom o sistemu
plač v javnem sektorju;
– v javnem sektorju izpeljati takšne spremembe, ki bodo
ob uveljavitvi poenostavitve postopkov poslovanja, odpravi administrativnih ovir in z uporabo sodobnih oblik vodenja zagotovile racionalnejše zaposlovanje v javnem sektorju, s čimer bo
omogočeno zaostajanje rasti sredstev za plače za rastjo bruto
domačega proizvoda;
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– uvajati spodbudnejše oblike nagrajevanja zaposlenih
v javnem sektorju (delovna uspešnost, povečan obseg dela,
tržna dejavnost) in večjo odvisnost od doseženih ciljev oziroma
rezultatov dela ter predlagati potrebne spremembe zakonske
ureditve;
– pripraviti Zakon o udeležbi zaposlenih pri dobičku gospodarskih družb;
– partnerje redno seznanjati z analizami in napovedmi za
gospodarska gibanja v Sloveniji in z makroekonomskimi razmerji, potrebnimi za odločanje o usmeritvah v plačni politiki;
– zagotoviti spremljanje plač po kolektivnih in individualnih
pogodbah ter dostopnost podatkov podpisnikom sporazuma.
Nalogi delodajalcev:
– spodbujati sprejete usmeritve v odvisnosti rasti plač od
doseženih rezultatov dela;
– spoštovati načelo: enako plačilo ženskam in moškim
za enako delo.
Naloge sindikatov:
– pri opredeljevanju politike in rasti plač v kolektivnih
pogodbah dejavnosti, Kolektivni pogodbi o načinu uveljavljanja plač in v kolektivnih pogodbah podjetij zasebnega sektorja
dosledno uveljavljat izvajanje politike plač;
– pri opredeljevanju politike in rasti plač v kolektivni pogodbi za javni sektor dosledno uveljavljati izvajanje politike
plač;
– v okviru razprav o Zakonu o minimalni plači v Ekonomsko-socialnem svetu predlagati preučitev ustreznosti definicije
minimalne plače.
9. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Strinjamo se, da sta varnost in zdravje zaposlenih na
delovnem mestu dve od pomembnejših vrednot in da konkurenčnost slovenskega gospodarstva lahko gradimo zgolj na
delovnih mestih, na katerih je za varnost in zdravje delavcev
dobro poskrbljeno ter nista ogrožena.
Podpisniki tega sporazuma se zavedamo, da s staranjem
prebivalstva in zdajšnjo demografsko sliko v Sloveniji postaja
kakovostna delovna sila vse pomembnejša in redkejša dobrina.
Zato si bomo prizadevali za odpiranje delovnih mest, na katerih
bo delavcem zagotovljeno varno in zdravo delovno okolje, in za
nagrajevanje, ki bo spodbujalo ustvarjalni prispevek zaposlenih.
V skladu s sprejeto zakonodajo na tem področju si bomo hkrati
prizadevali za povečanje varnosti oziroma zmanjšanje in odpravo zdravstvene ogroženosti zaposlenih na obstoječih delovnih
mestih ter posledično zmanjšanje stroškov za zdravstveno in
invalidsko zavarovanje. Pri tem bomo namenili posebno pozornost varnosti in zdravju starejših delavcev pri delu ter prilagoditvi
delovnih mest temu, da ostajajo na trgu dela vse dlje.
Podpisniki si bomo po svojih predstavnikih prizadevali
za večjo vlogo Sveta za varnost in zdravje pri delu ter za učinkovito izvajanje nalog na vseh področjih njegovega delovanja.
Strinjamo se, da tudi v Sloveniji zagotovimo uveljavitev v
Evropski uniji sprejetih usmeritev glede obvladovanja stresa in
duševnega nasilja na delovnem mestu s sklenitvijo posebnih
sporazumov, tako kakor so se socialni partnerji sporazumeli
na evropski ravni.
Naloge vlade:
– skrbeti za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu
varnosti in zdravja pri delu, pri čemer se zakonski okvir sproti
prilagaja spremembam in novim direktivam EU o varnosti in
zdravju pri delu;
– zagotavljati potrebne raziskave na področjih, ki se bodo
na novo urejala, na podlagi prednostnih nalog, ki jih predlaga
Svet za varnost in zdravje pri delu;
– celovito urediti ugotavljanje, dokazovanje in registracijo
poklicnih bolezni;

Št.

delu;

93 / 12. 10. 2007 /

Stran

12511

– vzpostavitev informacijskega sistema o poškodbah pri

– proučiti možnosti za vzpostavitev instituta območnega
delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu za male
delodajalce;
– pomagati pri uveljavitvi zakonodaje ter večji ozaveščenosti delodajalcev in delavcev s pripravo in objavo ne zavezujočih smernic za varno in zdravo delo, navodil ter drugih publikacij
in javnih kampanj o posebnem tveganju za zdravje zaposlenih,
pa tudi z vsakoletnim natečajem za izbor najboljšega primera
dobre prakse glede varnosti in zdravja pri delu;
– spremljati stanje ter vzpostaviti in povezati zbirke podatkov o varnosti in zdravju pri delu;
– skrbeti za povečanje strokovnosti in kakovosti opravljanja strokovnih nalog varnosti pri delu s spodbujanjem in
razvijanjem vseh oblik usposabljanja;
– zagotavljati učinkovit nadzor inšpekcijskih služb pri izvajanju predpisov o varnosti in zdravju pri delu, ki bo še naprej
temeljil na preventivni usmeritvi, pomoči in svetovanju, hkrati
z učinkovitim nadzorom nad odpravljanjem pomanjkljivosti in
vzporednim sistemom kaznovalne politike;
– skleniti tristranske sporazume o obvladovanju stresa in
duševnega nasilja na delovnem mestu.
Naloge delodajalcev:
– upoštevati predpisane zahteve glede varnosti in zdravja
pri delu ter zagotavljati varno delovno okolje;
– stalno dvigovati zavest in znanje o pomembnosti upoštevanja predpisanih zahtev glede varnosti in zdravja pri delu;
– prizadevati si za zmanjšanje poškodb in zdravstvenih
okvar pri delu, nastanka poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z
delom;
– sklenitev tristranskih sporazumov o uveljavitvi obvladovanja stresa in duševnega nasilja na delovnem mestu;
– skrbeti za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu
varnosti in zdravja pri delu ter prilagajati spremembe novim
direktivam EU o varnosti in zdravju pri delu;
– pomagati pri uveljavitvi zakonodaje ter večji ozaveščenosti delodajalcev in delavcev.
Naloge sindikatov:
– predlagati kandidate za izvolitev predstavnikov delavcev za varnost in zdravje pri delu v skladu s predpisi;
– organizirati usposabljanje za izvoljene predstavnike delavcev za varnost in zdravje pri delu;
– izvajati javne kampanje za varno in zdravo delo;
– skleniti tristranske sporazume o obvladovanju stresa in
duševnega nasilja na delovnem mestu;
– spremljati stanje in opozarjati na problematiko zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter prilagajati se spremembam in novim direktivam EU o varnosti in zdravju pri delu;
– skrbeti za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu
varnosti in zdravja pri delu;
– pomagati pri uveljavitvi zakonodaje in večji ozaveščenosti delavcev.
10. IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA
IN SPODBUJANJE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Razvoj družbe je odvisen od razvoja posameznikov, ki jo
sestavljajo, zato si moramo prizadevati za izboljšanje kakovosti
znanja, veščin in spretnosti oziroma kompetenc, ki posameznika usposabljajo za dejavno vključevanje v delo in življenje.
Torej je treba sistem izobraževanja na vseh ravneh prilagoditi
novim zahtevam razvoja in vanj vgraditi nove spodbude za:
izboljšanje kakovosti znanja, spodbujanje mobilnosti, odpiranje
različnih možnosti in poti za pridobivanje znanja, sistematično
vgrajevanje elementov in instrumentov vseživljenjskega učenja
v sistem vzgoje in izobraževanja, učinkovitejše povezovanje
raziskovalne in pedagoške zmogljivosti inštitutov in univerz
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ter za odstranjevanje ovir pri prehajanju strokovnjakov, pa tudi
za prenos znanja med univerzami, inštituti in gospodarstvom.
Partnerji se strinjamo, da se razvoj zasebnega šolstva ne sme
zagotavljati na račun javnega šolstva, in tudi, da je treba ohraniti načelo javne odgovornosti za kakovostno visoko šolstvo
in zagotavljati pogoje za enako dostopnost visokošolskega
izobraževanja. Poudarjamo potrebo po primernih možnostih
za študente, da bi dokončali svoj študij brez ovir, izhajajočih iz
njihovega socialnega in ekonomskega okolja.
Udejanjanje instrumentov vseživljenjskega učenja (priznavanje različnih vrst znanja, odpiranje novih poti za njegovo
pridobivanje, večja prožnost formalnega šolskega sistema,
spodbude posameznikom na državni ravni za vključevanje v
različne oblike izobraževanja) na vseh izobraževalnih ravneh
in v vseh obdobjih življenja zagotavlja večjo kakovost dela in
podaljšuje sposobnost zanj tudi starejšemu prebivalstvu. Skrb
za pridobivanje novega znanja in novih veščin mora postati
obveznost vsakega posameznika, delodajalcev in države.
Vlada in socialni partnerji bomo v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, skladno s cilji prenovljene lizbonske strategije, in vseživljenjskosti učenja omogočali predvsem zvišanje
ravni izobrazbe in usposobljenosti, večjo povezanost sistema
izobraževanja z interesi in potrebami gospodarstva ter zagotavljali večje ravnovesje med izobraževalnimi programi in
potrebami trga dela.
Naloge vlade:
– v dogovoru s samostojnimi visokošolskimi zavodi in
univerzami, delodajalci, sindikati, študenti in predstavniki zaposlenih v visokem šolstvu pripraviti nacionalni visokošolski
program;
– ustanoviti neodvisno telo, ki bo skrbelo za kakovost
visokega šolstva predvsem z izvajanjem sistema vrednotenja
visokošolskih izobraževalnih ustanov; evalvacijska merila naj
poleg akademske odličnosti vključujejo povezanost z gospodarstvom, dokazano pomembnost za družbeni razvoj in uspešnost diplomantov v nadaljnji karieri; rezultati vrednotenja
naj bodo takoj in v celoti dostopni javnosti ter uporabljeni kot
pomembno merilo za dodeljevanje javnih sredstev;
– spodbujati razvoj kakovostnega javnega šolstva na
vseh ravneh, preoblikovati in posodobiti programe poklicnega,
srednješolskega, gimnazijskega, višješolskega in visokošolskega izobraževanja, tako da bodo bolj povezani s potrebami
gospodarstva in razvojnimi smernicami sodobne družbe. V
preoblikovanje in izvajanje programov se morajo vključevati
tudi socialni partnerji; spodbujati nastajanje mreže šol z upoštevanjem možnosti oblikovanja regionalnih središč in spodbujati možnost izbire med različnimi javnoveljavnimi programi
na več ravneh izobraževanja (na primer inovativni programi,
modelne šole ipd.);
– ustvariti ustrezne razmere za ustanavljanje novih visokošolskih zavodov in programov;
– mrežo višjega in visokega šolstva smiselno povezati
tudi z regionalnimi središči srednjega izobraževanja, zlasti
poklicnega in strokovnega;
– oblikovati način javnega financiranja, ki bo omogočal
upravljavsko samostojnost zavodov pri razporejanju javnih
sredstev za različne namene (financiranje lump-sum) ob hkratni krepitvi učinkovitega nadzora nad porabo teh sredstev,
spodbujal racionalnost in preglednost te porabe, nagrajeval
kakovost, raziskovalno dejavnost in povezanost s potrebami
okolja ter omogočal oblikovanje novih programov in zagotavljal obstoj študijskih programov državnega pomena;
– spremeniti sistem štipendiranja tako, da bo zagotovljena dostopnost študija ne glede na socialni položaj ter da
bodo ustvarjene spodbude za učinkovitejši študij in za vpis v
naravoslovne in tehniške študije, vključno z informatiko;
– razviti sklad za kadrovski razvoj in štipendiranje pri
sofinanciranju kadrovskih štipendij (za znanega delodajalca)
ter spodbujati izobraževanje za deficitarna poklicna področja
v posameznih regijah (odločilna vloga regionalnih partnerjev

Uradni list Republike Slovenije
pri opredeljevanju razpisov za vrste in področja izobraževanja) ter štipendirati nadarjene dijake in študente za izjemne
dosežke;
– v sodelovanju z vodstvi univerz in zaposlenimi spremeniti merila za habilitiranje, tako da bodo poleg akademske
odličnosti lahko dodatno upoštevane uporabne raziskave in
projekti, uresničeni v sodelovanju z gospodarstvom; dosledna mednarodna primerljivost habilitacijskih meril; povečati
pomembnost dokazanih strokovnih in pedagoških odlik kot
merila pri trajnem zaposlovanju visokošolskih učiteljev, pospešiti mednarodne izmenjave in pripraviti sistemske možnosti za
lažje zaposlovanje strokovnjakov iz prakse na visokošolskih
ustanovah;
– povečati kakovost in uspešnost študija z razvijanjem
podpornih dejavnosti (tutorji, karierno svetovanje), z uveljavljanjem sodobnih oblik pedagoškega dela ter zaostritvijo
pogojev za ponavljanje izpitov in letnikov;
– povezati študij na univerzi z gospodarstvom tudi s
štipendijskimi programi in univerzitetnimi podjetniškimi inkubatorji;
– na vseh ravneh šolanja uvesti izobraževanje za trajnostni razvoj;
– v kurikule (na vseh ravneh šolanja) vključiti: razvijanje
medsebojne strpnosti, zavesti o enakopravnosti državljanov
in državljank, solidarnosti, spoštovanje drugačnosti in vseh
vrst manjšin, nasprotovanje rasizmu, antisemitizmu in ksenofobiji, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic, razvijanje
zavesti o enakosti spolov in podjetniško znanje, spodbujanje
podjetnosti pri mladih in uveljavljanje pojma podjetništva kot
pozitivne kategorije, razvijanje programa izobraževanja za
vodenje malih podjetij in podjetniškega znanja za mlade. Z
uveljavljanjem teh vrednot v izobraževalni sistem se krepi
sposobnost državljanov in državljank za življenje v demokratični družbi;
– spodbujati in finančno podpreti izvajanje dejavnosti
svetovalnih središč za izobraževanje odraslih; spodbujati delovanje središč za samostojno učenje; spodbujati delovanje
skupin za projektno učenje (program, namenjen osipnikom,
da dokončajo izobraževanje ali si pridobijo poklicno kvalifikacijo) in programov za razvoj ključnih zmožnosti zaposlenih,
brezposelnih in drugih ranljivih skupin prebivalcev;
– izdelati sistem priznavanja različnih vrst znanja in uveljaviti kreditni izobraževalni sistem, ki bo vrednotil vse dosežke izobraževanja in usposabljanja ter jih priznaval (kot delne
korake) na poti do pridobitve želene izobrazbe na sekundarni
in terciarni ravni;
– v dogovoru s socialnimi partnerji oblikovati spodbude
za podjetja, ki vlagajo v izobraževanje in usposabljanje svojih
zaposlenih, ter oblikovati sklade za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih;
– še zlasti spodbujati izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, katerih delovno mesto bo (zaradi nizke, neustrezne
izobrazbe in/ali neusposobljenosti) verjetno ogroženo; uvesti
sistem tretjinskega sofinanciranja (država financira tretjino
stroškov izobraževanja, če drugi dve tretjini financirajo delodajalec in zaposleni); uvesti spodbude za podjetja, ki zaposlijo
brezposelno osebo in jo vključijo v program usposabljanja na
delovnem mestu;
– uveljavljati mednarodni standard »vlagatelji v ljudi«;
– zavezati lokalne skupnosti k pripravi letnih načrtov za
izobraževanje odraslih. Pri zasnovi regij umestiti izobraževanje odraslih med temeljne regijske pristojnosti in obveznosti
ter opredeliti vire financiranja za to dejavnost;
– zagotoviti sistemsko podporo za dvig ugleda poklicnega, strokovnega, tehniškega in naravoslovnega izobraževanja;
– z ustreznimi finančnimi spodbudami povečati zanimanje delodajalcev za sodelovanje in zagotavljanje možnosti
za izobraževanje vajencev, dijakov, študentov in odraslih v
delovnem okolju;
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– zagotavljati sredstva za stalno strokovno izpopolnjevanje znanja oziroma usposobljenost učiteljev in delodajalcev ali
tistih zaposlenih, ki izobražujejo mlade;
– sredstva skladov EU usmeriti v izobraževalne projekte za
izboljšanje kakovosti in dostopnosti znanja, spretnosti in usposobljenosti, za odpiranje različnih poti izobraževanja, za izvajanje
ukrepov, ki spodbujajo inovativnost in ustvarjalnost mladih in odraslih, ter za povečanje pravičnosti izobraževalnega sistema;
– skupaj s socialnimi partnerji oblikovati evropsko primerljivo in pregledno ogrodje kvalifikacij;
– pospešiti delovanje sistema za potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij (certifikatni sistem);
– za izboljšanje študijskih razmer (pri približno enakem
številu študentov) zagotavljati sredstva, ki bodo dvignila število
visokošolskih učiteljev.
Naloge delodajalcev:
– predlagati poklicne standarde za nove izobraževalne
programe nižjega, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja, pa tudi kataloge
standardov nacionalnih poklicnih kvalifikacij;
– sodelovati pri akreditaciji programov višjega in visokega
strokovnega izobraževanja;
– sodelovati v organih upravljanja višjih in visokošolskih
ustanov;
– prevzemati vlogo izobraževalca in zagotavljati možnosti
za izobraževanje v neposrednem delovnem procesu v srednjem poklicnem in strokovnem ter višjem šolstvu, pa tudi izobraževanje v delovnem okolju po visokošolskem programu;
– ob sofinanciranju države voditi postopke verifikacije
učnih mest za praktično izpopolnjevanje v neposrednem delovnem okolju za srednjo poklicno, strokovno, višje- in visokošolsko izobraževanje;
– sodelovati s pristojnim ministrom pri razvrščanju programov srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in višjega
strokovnega izobraževanja;
– sodelovati z regionalnimi šolskimi centri, organizacijami
za izobraževanje odraslih in razvojno-raziskovalnimi ustanovami pri ugotavljanju in načrtovanju izobraževalnih potreb, razvrščanju programov in oblikovanju odprtega kurikuluma;
– sodelovati z medpodjetniškimi izobraževalnimi centri
(MIC) pri izobraževanju in usposabljanju mladine in odraslih
ter pri upravljanju centrov;
– skupaj s šolami sodelovati pri preverjanju praktičnega
izobraževanja v srednjem poklicnem in srednjem strokovnem
izobraževanju;
– svetovati in nadzirati praktično izobraževanje v delovnem procesu pri nižji, srednji poklicni, srednji strokovni in višji
strokovni izobrazbi;
– namenjati sredstva za vseživljenjsko izobraževanje
sebe in zaposlenih.
Naloge sindikatov:
– spodbujati bolonjski proces in kot socialni partner dejavno sodelovati pri njegovem udejanjenju;
– spodbujati člane k vseživljenjskemu izobraževanju;
– kot enakopraven socialni partner dejavno sodelovati pri
nastajanju in spreminjanju zakonodaje na tem področju;
– sodelovati pri pripravi nacionalnega programa visokega
šolstva;
– sodelovati pri preoblikovanju poklicnega, srednješolskega, gimnazijskega in visokošolskega izobraževanja;
– sodelovati pri spremembah meril za habilitiranje;
– spodbujati nastajanje svetovalnih središč za samostojno učenje;
– sodelovati pri oblikovanju ukrepov za povečanje dostopnosti do izobraževanja in pravičnosti izobraževalnih sistemov;
– okrepiti prizadevanje za povečanje dostopa zaposlenih
do izobraževanja in razvijanja ključnih zmožnosti, ki neposredno vplivajo na njihov ekonomski in socialni položaj.
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11. SOUPRAVLJANJE
Za konkurenčen nastop gospodarskih družb v globalnem
svetu ponudbe in povpraševanja je treba spodbuditi vse razpoložljive človeške in materialne vire v podjetjih. Delavcem se
krepi zavzetost za doseganje poslovnih ciljev s soupravljanjem
podjetja, na ta način pa zadovoljujejo tudi svoje potrebe po
samopotrjevanju in samouresničevanju ter krepijo pripadnost
poslovnemu subjektu, v katerem so zaposleni. Uspešno soupravljanje predstavlja učinkovito vključitev zaposlenih v strategijo in razvojne cilje organizacije.
Za uspešnost nadaljnjega razvoja soupravljanja v Sloveniji je treba ustvariti pozitivni odnos do te oblike neposrednega
predstavništva zaposlenih v podjetjih. Nujno je neprestano
izobraževati in ozaveščati delavce, pa tudi delodajalce ter
zagotavljati dosledno izvajanje zakona.
Podpisniki se strinjamo, da okrepljeno soupravljanje v
Sloveniji in dejavna udeležba zaposlenih pri upravljanju podjetij lahko ugodno vpliva tudi na dvig konkurenčne sposobnosti
podjetij.
Naloge vlade:
– omogočiti dejavno vlogo socialnih partnerjev pri sprejemanju zakonodaje o soupravljanju;
– spodbujati in uveljavljati soupravljanje delavcev v podjetjih (podpora izobraževalnim programom, organizacija posvetov, spodbujanje mednarodnega sodelovanja);
– preučiti ustrezno ureditev vprašanja ustanavljanja sveta delavcev v javnih zavodih ob pripravi novega zakona o
le-teh.
Nalogi delodajalcev:
– prispevati k boljšemu razumevanju koristi soupravljanja
delavcev in k ustvarjanju naklonjenosti za razvoj delavske
udeležbe, med drugim s spodbujanjem sklepanja dogovorov za
urejanje odnosov med svetom delavcev in delodajalcem;
– spodbujati k doslednemu izvajanju zakonskih določil.
Naloge sindikatov:
– sodelovati pri pripravi ukrepov nadaljnjega razvoja delavskega soupravljanja;
– uveljavljati vlogo in pomen delavskega soupravljanja;
– vzpostavljati partnerske odnose s sveti delavcev v podjetjih;
– prispevati k boljšemu razumevanju koristi soupravljanja
delavcev in k ustvarjanju naklonjenosti za razvoj delavske
udeležbe, med drugim s spodbujanjem sklepanja dogovorov za
urejanje odnosov med svetom delavcev in delodajalcem.
12. USKLAJEVANJE POKLICNIH IN DRUŽINSKIH
OBVEZNOSTI
Usklajevanje poklicnih obveznosti z družinskim in zasebnim življenjem je zahtevna naloga vsakega posameznika, a
jo je mogoče uspešneje udejanjiti ob podpori družini prijaznih
politik, ki vključujejo tudi izboljšanje družbenega ozračja do
zaposlenih z družinskimi obveznostmi.
Naloge vlade:
– spodbujati povečano prilagodljivost delovnega časa, tako
da je usklajevanje delovnega in družinskega življenja lažje;
– v programih aktivne politike zaposlovanja predvideti
spodbude za vračanje v zaposlitev tistih, ki so dalj časa odsotni
zaradi starševskega dopusta;
– prilagajati in uvajati nove oblike varstva otrok ter oskrbe
starejših in drugih pomoči potrebnih družinskih članov in članic,
ki bodo omogočale lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja;
– spodbujati podjetja, da zagotavljajo delovno okolje, ki
upošteva potrebe družin z odvisnimi družinskimi člani (otroci,
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starejši in drugi pomoči potrebni člani), z uvedbo projekta za
pridobitev certifikata družini prijazno podjetje;
– sprejeti ukrepe za spodbujanje očetovskega dopusta,
delitve dopusta za nego in varstvo otroka med oba starša ter
enakomernejše odsotnosti z dela zaradi nege bolnega družinskega člana;
– spodbujati zaposlovanje žensk z zmanjšanjem zaposlitvenega tveganja za delodajalce zlasti v obdobju odločanja
za starševstvo, in sicer s subvencioniranjem nadomestne zaposlitve ali zaposlitve po končanem starševskem dopustu, da
bi dosegli večjo rodnost in tako zmanjšali strukturne težave
žensk;
– spodbujati očete in matere za delo s krajšim delovnim
časom zaradi starševstva;
– spodbujati uveljavljanje bolj prilagodljivega obratovalnega časa vrtcev glede na drugačen in daljši delovni čas
staršev.
Naloge delodajalcev:
– spodbujati ukrepe za zagotavljanje možnosti prilagodljivega delovnega časa za družine z odvisnimi družinskimi člani
(otroci, starejši in drugi pomoči potrebni člani);
– spodbujati prilagajanje delovnega procesa in sistematizacijo dela tako, da je omogočeno delo na domu, kadar se le da;
– spodbujati člane h kvalitetnejšemu odnosu do usklajevanja družinskega in poklicnega življenja zaposlenih;
– s pravočasnim obveščanjem in opozarjanjem delodajalcev vplivati na dosledno izvajanje zakonodaje o delovnih
razmerjih in starševskem varstvu;
– uvajati certifikat mladim družinam prijaznega delodajalca;
– dejavno sodelovati pri podeljevanju znaka družinam
prijaznega podjetja;
– v pogajanjih o kolektivnih pogodbah iskati rešitve, ki
bodo prispevale k usklajenosti poklicnih in družinskih obveznosti (npr. delovni čas, nadurno delo …).
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– podpirati naložbe v neprofitna najemna stanovanja tudi
zaradi pritegnitve zaposlenih v regije, v katerih jih primanjkuje,
denimo s soinvestitorstvom Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije;
– zagotavljati nepovratno materialno pomoč mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, olajšati
mladim družinam in mladim možnost za pridobitev lastnega
stanovanja ali neprofitnega najemnega stanovanja;
– spodbujati namensko varčevanje za rešitev stanovanjskega vprašanja z ustreznim premiranjem varčevanja;
– zagotoviti večjo dostopnost zemljišč za stanovanjsko gradnjo, zlasti z demonopolizacijo trga nepremičnin in
odpravo administrativnih ovir (predpisi, ki se nanašajo na
prostor);
– z ureditvijo in posodobitvijo zemljiške knjige, s povečanjem bančne konkurence in prožnosti finančnega sektorja
ustvariti možnost za hitrejši razvoj trga nepremičnin in za povečanje dostopnosti do bančnih posojil, ne glede na zaposlitveni
status posojilojemalca.
Naloga delodajalcev:
– spodbujati svoje člane, da bodo po lastnih ekonomskih
možnostih in potrebah sodelovati pri reševanju stanovanjskih
vprašanj zaposlenih.
– Naloga sindikatov:
– zahtevati in podpirati tiste ukrepe v stanovanjski politiki,
ki bodo prispevali k učinkovitejši odpravi stanovanjske problematike delavstva.
14. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE

Urejene stanovanjske razmere so poleg zaposlitve eden
od osnovnih pogojev za ustvarjalno in kakovostno življenje.
Strinjamo se, da je treba kljub nekaterim pozitivnim premikom
po sprejetih ukrepih v zvezi s stanovanjsko politiko še povečati
dostopnost do stanovanj. To prizadevanje je treba povezati tudi
s potrebami po večji mobilnosti zaposlenih.
Za večjo dostopnost do lastnih in najemnih neprofitnih
stanovanj so bili že doslej izvedeni nekateri ukrepi (dokapitalizacija Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za dodatno
ponudbo najemnih neprofitnih stanovanj, spremembe zakonodaje za materialne spodbude čim širšemu krogu mladih družin,
ki rešujejo stanovanjsko vprašanje, neprofitne najemnine so
dosegle raven, da se lahko pokrijejo dejanski stroški v zvezi z
vzdrževanjem in nadomestitvijo stanovanj po izteku življenjske
dobe). Za dosego zadanih ciljev pa je potrebno dejavno sodelovanje vseh socialnih partnerjev in vlade.

Strinjamo se, da se stopnja razvoja kaže tudi v ravni
zdravja ter dostopnosti do zdravstvenih storitev in drugih pravic
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za vse prebivalstvo.
Naloga družbe je ohranjati in povečevati kakovost življenja in
zdravja prebivalcev. Zato je treba slediti razvoju medicinske
znanosti in tehnologije ter novim načinom zdravljenja, potem
pa jih učinkovito uvesti v zdravstveni sistem. Poiskati je treba
ustrezno ravnotežje med dostopnostjo do zdravstvenih storitev in zmožnostjo financiranja, ki bo temeljila na solidarnosti.
Sistem zdravstvenega varstva mora biti pregleden, finančno
zdržen, kakovosten in učinkovit.
Zagotavljati je treba pravice prebivalstva iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja po načelih solidarnosti in vzajemnosti.
Z ukrepi za obvladovanje cen zdravil, tehničnih pripomočkov in opreme ter z odpravljanjem neupravičenih stroškov pri
izvajalcih zdravstvenih storitev je treba zagotavljati pregledno
in gospodarno porabo sredstev.
Vzpostavi naj se javna zdravstvena mreža, v kateri bo
zagotovljeno ustrezno razmerje med javnimi in zasebnimi izvajalci zdravstvenih storitev zaradi njihove dostopnosti, kakovosti
in varnosti.
Zagotavljati in krepiti je treba poslovno samostojnost in
učinkovito izvajanje zavarovalniškega nadzora nosilca in izvajalca obveznega zdravstvenega zavarovanja nad izvajanjem
zdravstvenih storitev ter vključevanje reprezentativnih organizacij socialnih partnerjev v organe upravljanja.
Vzpostaviti je treba učinkovit nadzor nad izvajanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kot sestavni del pravic
v obveznem zdravstvenem zavarovanju in drugih prostovoljnih
zdravstvenih zavarovanj.

Naloge vlade:
– podpirati normalizacijo razmer na stanovanjskem trgu,
varnost stanovanjskega najema in socialno zdržne najemnine,
pa tudi zanimanje lastnikov za oddajo prostih stanovanjskih
površin v najem;

Naloge vlade:
– vključiti ukrepe in merila za varovanje zdravja v sektorske politike;
– spodbujati ukrepe za zmanjševanje razlik v zdravju med
regijami in skupinami prebivalstva;

Naloge sindikatov:
– uvajanje certifikata mladim družinam prijaznega delodajalca;
– dejavno sodelovati pri podeljevanju znaka družinam
prijaznega podjetja;
– v kolektivnih pogodbah zagotoviti rešitve, ki bodo prispevale k usklajenosti poklicnih in družinskih obveznosti (npr.
delovni čas, nadurno delo …).
13. STANOVANJSKA POLITIKA
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– spodbujati programe varovanja zdravja kot življenjskega
sloga (prehranska politika, telesna dejavnost, alkohol, kajenje
idr.);
– uvesti sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo;
– uvesti državni sistem kakovosti v javni zdravstveni mreži;
– povečati učinkovitost izvajalcev javne zdravstvene službe glede izboljšanja dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev ter skrajšanja čakalne dobe;
– prilagajati obseg in sestavo pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z demografskimi gibanji, razvojem medicinske stroke in finančnimi možnostmi;
– spodbujati prostovoljno zdravstveno zavarovanje z
ustreznimi ukrepi;
– posodabljati zdravstvene zmogljivosti na vseh ravneh
zdravstva, vzpostaviti centre za nujno medicinsko pomoč ter v
njihovi organizaciji dežurne centre za otroke in mladostnike in
dežurno službo;
– zagotoviti učinkovitejšo skrb za zdravje invalidov, rehabilitacijo in pripomočke ter opremo;
– omogočiti čim boljšo dostopnost do zdravstvenih programov in pri tem upoštevati vrednote, kakršne so solidarnost,
socialna pravičnost in dostopnost prebivalstva vseh starosti iz
vseh delov države;
– zagotoviti dolgoročno finančno zdržnost in trdnost zdravstvenega varstva;
– zagotoviti možnosti za samostojno, pregledno in nadzorovano upravljanje sredstev javnega zdravstvenega zavarovanja; v javnem zdravstvenem zavarovanju vzpostaviti perspektivne modele financiranja zdravstvenih programov in storitev;
poskrbeti za možnost sklepanja pogodb o izvajanju programov
in storitev v zakonskem roku;
– oblikovati in zagotavljati možnosti za hitrejše vračanje
delavcev na delo zaradi bolniške odsotnosti, podpirati dejavnosti za preprečevanje bolezni in skrb za lastno zdravje;
– razvijati sistem ukrepov za zmanjšanje odsotnosti na
delovnem mestu;
– dopolniti pravilnik o poklicnih boleznih tako, da ne bo
konflikta interesov pri delodajalcu kot plačniku preventivnih
zdravstvenih pregledov za delavce, pri katerih se pojavlja sum
poklicne bolezni;
– samodejno upoštevati verificirane poklicne bolezni pri
pravicah iz obveznega zdravstvenega in invalidskega zavarovanja;
– širiti preventivne programe pravočasnega odkrivanja in
zdravljenja kroničnih bolezni in raka.

stu;

Naloge delodajalcev:
– sodelovati pri uvajanju zdravega delovnega okolja;
– uvajati zdrave in humane razmere na delovnem me-

– varovati in krepiti zdravje v delovnih in življenjskih razmerah.
Naloge sindikatov:
– zavzemati se za povečanje dostopnosti in kakovosti
storitev javne zdravstvene mreže;
– zavzemati se za takšen obseg pravic iz obveznega
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, ki bo
zagotavljal njihovo dostopnost in kakovost vsem ne glede na
premoženjski položaj posameznika;
– dejavno sodelovati pri oblikovanju nacionalnega sistema kakovosti v javni zdravstveni mreži.
15. SOCIALNA VARNOST
Podpisniki tega sporazuma se strinjamo, da so glede na
drugačne demografske razmere ter druge vplive v ožjem in
širšem okolju potrebne nekatere spremembe, da bomo ohranili
in izboljšali doseženo raven socialne varnosti.
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Za večjo blaginjo ljudi ter socialno in materialno varnost
vsakega posameznika je tudi po našem mnenju ključnega
pomena, da država in socialni partnerji po svojih pristojnostih
zagotavljajo možnosti za trajnostni razvoj, močno in uspešno
gospodarstvo, odpiranje delovnih mest in spodbudno dohodkovno politiko. Ob upoštevanju navedenega, z ustrezno pripravljenostjo in aktivnostjo posameznikov bo mogoče zagotoviti
večjo učinkovitost socialne države, zmanjšati socialna tveganja, revščino in socialno izključenost ter povečati kakovost
storitev v sistemu socialnega varstva.
Treba je zagotavljati sistem socialne varnosti, v katerem bo ustrezno podprta družbena kohezivnost. Država mora
postati predvsem urejevalka in spodbujevalka javnih služb,
sistemi pa morajo biti oblikovani tako, da omogočajo enakost
v dostopnosti in socialno pravičnost. Nove rešitve bomo zato
iskali predvsem v povečanju učinkovitosti in poslovni racionalizaciji sistemov, tudi z uvajanjem različnih oblik javno-zasebnega partnerstva.
Prizadevali si bomo za uvajanje takšnih aktivnih oblik
pomoči, katerih cilj bo ponovna vključitev upravičencev do
socialne pomoči v aktivno življenje. Za to pa sta potrebni tudi
pripravljenost in aktivnost posameznika.
Za večjo pravičnost socialnih transferjev (npr. ustrezna diferenciacija med pasivnimi in aktivnimi upravičenci do denarne
socialne pomoči, odvisnost višine transferjev tudi od premoženja) in zmanjšanje možnosti oblikovanja t. i. pasti revščine
oziroma pasti brezposelnosti bomo v Ekonomsko-socialnem
svetu preučili merila oziroma zakonske podlage, ki določajo
upravičenost, pa tudi višino in učinkovitost transferjev glede
na njihov cilj.
Naloge vlade:
– v praksi uveljaviti pogoje in ukrepe za večjo pripravljenost in aktivnosti posameznika, ki bodo ugodno vplivali na
njegov socialni položaj;
– izboljšati aktivacijske sisteme socialne varnosti, zlasti
za večjo ciljno usmerjenost socialnih prejemkov in storitev na
aktivnosti, iskanje in sprejemanje dela upravičencev, zmožnih
delati;
– zagotoviti večjo preglednost nad socialnimi transferji
z instrumentom enotnih oziroma povezanih evidenc in enim
mestom za odločanje; preprečevati neutemeljeno kopičenje
socialnih prejemkov pri posamezniku;
– pri vseh pravicah, ki so po veljavni zakonodaji odvisne od preverjanja sredstev, uvesti ugotavljanje upravičenosti
glede na dohodke in premoženje ter na enoten način opredeliti dohodke in premoženje, ki se upoštevajo pri ugotavljanju
upravičenosti;
– uvesti enotno opredelitev oseb, ki se poleg vlagatelja
upoštevajo pri odločanju o socialnih transferjih (npr. otroški
dodatek, štipendija, denarna socialna pomoč ipd.);
– prilagoditi sisteme socialne zaščite potrebam dolgožive
družbe;
– socialno politiko bolj osredotočiti na prehode med življenjskimi obdobji (prehod iz šolanja v zaposlenost, iz zaposlenosti v upokojitev, podpora geografski mobilnosti);
– skupaj s socialnimi partnerji proučiti možnost prilagoditve pokojninskega sistema tako, da bi se pri odmeri pokojnine
upoštevali plačani prispevki za pokojninsko zavarovanje od
različnih prejemkov zaposlenih;
– skupaj s socialnimi partnerji proučiti možnost za zmanjšanje obremenitve stroškov dela z odpravo ali znižanjem prispevkov za socialno varnost za tista povračila stroškov v zvezi
z delom, ki se ne upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove
delavca oziroma zavarovanca;
– ustrezneje urediti socialno varnost poklicnih športnikov,
in sicer: status, zavarovanje (pokojninsko, zdravstveno, nezgodno ipd.), zdravstvena obravnava;
– spodbujati javno-zasebno partnerstvo pri financiranju
in izvajanju storitev in programov socialnega varstva ter posredovanju dela zaradi mnogovrstnosti, učinkovitosti in boljše
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ponudbe (npr. zasebne naložbe v socialno infrastrukturo – domovi za starejše ipd.);
– vzpostaviti enovit sistem dolgotrajne oskrbe, na tej podlagi pa odpraviti neenotnost v sistemu dodatkov za pomoč in
postrežbo ter drugih pravic do dolgotrajne oskrbe;
– omogočiti prožnejše oblike opravljanja začasnih in občasnih del, ki nimajo značilnosti delovnega razmerja (vendar s
takšno ureditvijo teh del, ki bi preprečevala zlorabe ali izogibanje zaposlitvam in zagotavljala ustrezno socialno varnost);
– vzpostaviti več možnosti za opravljanje prostovoljnega
družbeno koristnega dela v nepridobitnih dejavnostih;
– predvideti spodbude za delodajalce, da bi zaposlovali
dolgotrajno brezposelne mlade in starejše delavce ter nadomestno zaposlovali za čas odsotnosti staršev z dela zaradi rojstva
in vzgoje otroka (npr. med porodniškim dopustom);
– preučiti možnost subvencioniranja javnega prevoza, da bi
brezposelnim povečali njihovo mobilnost pri iskanju zaposlitve.
Naloge delodajalcev:
– voditi poslovno politiko, ki bo omogočala tudi zaposlovanje dalj časa brezposelnih, predvsem mlajših in starejših
delavcev;
– sprejemati ukrepe, ki bodo zmanjševali prehod v brezposelnost;
– uporabljati prožnejše oblike zaposlovanja;
– spodbujati organiziranje in izvajanje kakovostne kadrovske funkcije.
Naloga sindikatov:
– opozarjati delodajalce in vlado na socialne probleme
zaposlenih in brezposelnih ter predlagati ukrepe za njihovo
reševanje.
16. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
Zavedamo se, da tudi v Sloveniji dosedanja in pričakovana demografska gibanja z zmanjševanjem števila rojstev,
daljšanjem pričakovanega trajanja življenja, posledičnim staranjem prebivalstva in prehajanjem v dolgoživo družbo prinašajo
nove in pomembne izzive pokojninskemu in invalidskemu zavarovanju. Poleg tega je treba upoštevati vplive sprememb na
trgu dela, ki jih prinašajo nove, prožne in atipične oblike dela.
Strinjamo se, da bo za premagovanje teh sprememb potrebno
skupno, usklajeno prizadevanje Vlade Republike Slovenije in
vseh socialnih partnerjev.
Leta 2000 uveljavljena in soglasno sprejeta pokojninska
reforma učinkuje postopno in dolgoročno, kakor je bilo načrtovano, saj so bili ob uveljavitvi spremenjeni oziroma dopolnjeni
pogoji za pridobitev pokojnin in drugih pravic, njihova odmera,
pa tudi način vzdrževanja njihove vrednosti. Zdajšnji pogoji za
pridobitev pravic iz pokojninskega sistema vplivajo na počasnejšo in umirjeno rast števila prejemnikov novih pokojnin.
Finančno zdržnost sistema obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja je mogoče zagotavljati z upoštevanjem opredelitve, da je pokojnina pravica iz dela in odvisna
predvsem od plačanih prispevkov. Ob načelih zavarovanja,
po katerih je mesečni znesek pokojnine odvisen od višine in
obdobja plačevanja prispevkov in starosti ob upokojitvi, je v
pokojninskem in invalidskem zavarovanju nujno treba ohraniti
socialno komponento. V sistemu obveznega pokojninskega
in invalidskega zavarovanja podpiramo načela vzajemnosti
in solidarnosti med zavarovanci z višjimi in nižjimi dohodki ter
drugimi razlikami v socialnem in ekonomskem položaju ter med
zavarovanci in upokojenci.
Strinjamo se, da je za dolgoročno zdržnost in kakovost
pokojnin iz sistema obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja nujna gospodarska rast, ustrezna družinska in stanovanjska politika, večanje števila delovnih mest vključenih v
obvezno zavarovanje, motivacijsko naravnana davčna politika
in primerna rast plač. Prizadevali si bomo, da ne bo prekini-
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tve zavarovanja v obdobjih brezposelnosti, vseživljenjskega
učenja in pri opravljanju katere od novih oblik dela. Glede na
pričakovana demografska gibanja je nujno tudi prizadevanje
za znižanje povprečne starosti ob vstopu v zavarovanje ter za
zagotavljanje takih delovnih razmer in za take spremembe v
prispevnih stopnjah obveznega pokojninskega zavarovanja,
ki bodo spodbujale delodajalce in zaposlene, da ostanejo dalj
časa v aktivni zaposlitvi. Tako je mogoče zagotoviti ustreznejše
razmerje med številom zavarovancev in upokojencev.
Pokojninski sistem oziroma z njim povezane politike je
treba še dodatno prilagoditi starajočemu se prebivalstvu, pri
čemer je treba upoštevati ne le finančne učinke, ampak tudi
cilje socialne politike. Prizadevali si bomo za večanje deleža
zavarovancev v celotnem prebivalstvu in za podaljševanje delovno aktivnega obdobja v življenju vsakega posameznika.
Pri določanju pogojev za upokojitev in pri odmeri pokojnin
bomo upoštevali različne pogoje za delo, delovne razmere in
druge okoliščine, pomembne za ohranjanje delovne zmožnosti
v starosti. V ta namen bomo spodbujali tudi obvezno dodatno
zavarovanje zavarovancev, ki opravljajo težka in zdravju posebno škodljiva dela oziroma dela, ki jih zaradi psihofizične
zahtevnosti ni mogoče opravljati po dopolnitvi neke starosti.
Soustvarjali bomo razmere za zagotavljanje primernih
in zdržnih pokojnin upravičencev. Ob uravnoteženem sistemu
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja bomo
spodbujali vključevanje zavarovancev v prostovoljno dodatno
zavarovanje, tako pa njihovo sodelovanje pri zagotavljanju
pravic, socialne varnosti in življenjskega standarda nad ravnjo,
ki jo omogoča obvezno zavarovanje. Zagotovili bomo olajšave
pri plačevanju prispevkov in davkov za vse oblike dodatnega
kolektivnega pokojninskega zavarovanja.
Sestava organov upravljanja Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje mora biti taka, da bodo imeli odločilno
število glasov legitimni in reprezentativni predstavniki vplačevalcev prispevkov, to je sindikati in delodajalske organizacije,
reprezentativne na ravni države.
Naloge vlade:
– sprejemati ukrepe, ki bodo pripomogli k večanju deleža
zavarovancev v celotnem prebivalstvu, podaljševanju aktivnega obdobja vsakega posameznika in ohranjanju ustreznega
razmerja med aktivnim in upokojenim prebivalstvom;
– dodatno prilagoditi pokojninski sistem oziroma z njim
povezane politike starajočemu se prebivalstvu in drugim neugodnim demografskim gibanjem, tako da bodo ohranjale primernost in vzdržnost pokojnin;
– ustrezno finančno spodbujati delodajalce k ohranjanju
zaposlitve delavcev, ki so že dopolnili minimalne pogoje za
upokojitev;
– ustrezno finančno spodbujati delodajalce k zaposlovanju mladih delavcev za nedoločen čas;
– spodbujati razvoj dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja;
– omogočiti delovanje Sklada obrtnikov in podjetnikov
(SOP) na podlagi določil Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
– analizirati in spremljati stanje pokojninskega sistema v
Republiki Sloveniji;
– zagotoviti takšno upravljanje prostovoljnega pokojninskega varčevanja zavarovancev, da se bo pri tem ustvarjeni
dobiček usmerjal na njihove osebne pokojninske račune;
– predlagati olajšave pri plačevanju prispevkov in davkov
za vse oblike dodatnega (individualnega in kolektivnega) pokojninskega zavarovanja;
– enkrat na leto zagotoviti obveščanje zavarovancev o
vplačanih prispevkih za pokojninsko zavarovanje.
Naloge delodajalcev:
– uvajati prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
v podjetjih na podlagi sistemsko zagotovljenih spodbud in
olajšav;
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dov;

– vključevati se v poklicno rehabilitacijo delovnih invali-

– zaposlovati invalide ter se seznanjati z možnostmi, ki
jih prinaša Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov;
– zavzemati se za spreminjanje zakonodaje, ki bo izenačevala vse kategorije zavarovancev, ne glede na to ali
so zavarovani iz naslova delovnega razmerja ali opravljanja
samostojne dejavnosti na drugih podlagah;
– izobraževati se in seznanjati s prednostmi oziroma slabostmi, ki jih povzroča pravočasno in ustrezno plačevanje
prispevkov za socialno varnost pri uveljavljanju pravic iz tega
naslova, ter s pomenom le-tega za ves pokojninsko-invalidski
sistem;
– zavzemati se za zniževanje oziroma, v najslabšem
primeru, za ohranitev obstoječe ravni prispevnih stopenj za
socialne transferje, s katerimi se bo zmanjšala obremenitev
gospodarstva, tako pa povečala konkurenčna prednost slovenskega gospodarstva.
Nalogi sindikatov:
– pogajati se za ugodno kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje za vse zavarovance;
– nadzorovati upravljanje pokojninskih prihrankov zavarovancev.
17. ZAGOTAVLJANJE ENAKIH MOŽNOSTI IN SPOŠTOVANJE RAZLIČNOSTI
Strinjamo se, da morajo biti vsem ne glede na spol,
narodnost, raso ali etnično poreklo, vero ali prepričanje,
invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali drugo osebno
okoliščino zagotovljene enake možnosti pri zaposlovanju,
napredovanju, usposabljanju, prekvalifikaciji, plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, nagrajevanju, odsotnosti z dela, delovnih pogojih, delovnem času in odpovedi
pogodbe o zaposlitvi.
Naloge vlade:
– podpirati delovanje nevladnih organizacij, ki si prizadevajo za izboljšanje pogojev dela oseb z manjšimi možnostmi
za uspeh na trgu dela zaradi svojega spola, narodnosti, rase
ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti
ali spolne usmerjenosti;
– zagotavljati enake možnosti žensk in moških z razvijanjem ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje
posredne in neposredne diskriminacije žensk in moških na
trgu dela;
– zagotavljati enake možnosti žensk in moških s sprejetjem ukrepov, s katerimi bodo zagotovljeni posebna podpora
ženskam pri ustanavljanju lastnih podjetij, večja udeležba žensk v programih izobraževanja in usposabljanja ter zmanjševanje segregacije in plačne neenakosti;
– zagotavljati izvajanje Zakona o enakih možnostih žensk
in moških ter v njem predvidenih pozitivnih ukrepov kot orodja
za pospešitev procesa, ki vodi v doseganje resnične enakosti
spolov in odpravljanje prikrite diskriminacije;
– zagotoviti enake možnosti za invalide s primernimi denarnimi prejemki iz naslova invalidnosti, ki spodbujajo njihovo
vključevanje v družbo; z uveljavitvijo sodobne opredelitve invalidnosti; z večjo dostopnostjo zgrajenega okolja in komunikacij;
s spodbujanjem razvoja in pluralizacije programov in izvajalcev,
pri čemer se bo posebej podpiral razvoj nevladnega sektorja
– invalidskih in humanitarnih organizacij – s poudarkom na
samopomoči in samoorganiziranju;
– zagotavljati pravočasno in dovolj podrobno statistiko o
plačah različnih kategorij delavcev glede na spol, starost in obliko pogodbe o zaposlitvi, ki bo omogočala odkrivanje vzvodov
diskriminacije in na tej podlagi učinkovito ukrepanje.
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Naloge delodajalcev:
– spoštovati določbe Zakona o enakih možnostih žensk
in moških in Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja;
– spodbujati dogovarjanje v kolektivnih pogodbah o zagotavljanju možnosti za usklajevanje delovnih in družinskih
obveznosti delavcev, zlasti pa za ugodno razporeditev delovnega časa;
– dejavno odpravljati vzroke za neutemeljene razlike v
plačah žensk in moških;
– pri tujih delavcih dosledno spoštovati kolektivne pogodbe in predpise, ki določajo varnost in zdravje pri delu, dopust,
sindikalno organiziranje ter druge pravice delavcev.
Naloge sindikatov:
– zagotavljati sindikalno varstvo diskriminiranim delavkam
in delavcem;
– v kolektivnih pogodbah ustvarjati možnosti za usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti delavcev, zlasti pa za
ugodno razporeditev delovnega časa;
– prepoznavati vse oblike diskriminacije in ukrepati proti
njej.
18. PRAVNA VARNOST
Strinjamo se, da sta načrtovani napredek in razvoj odvisna tudi od razmerij, ki vladajo v državi pri spoštovanju pravnega reda. Ob vstopu v EU smo zagotovili uskladitev notranje
zakonodaje s standardi razvitih demokratičnih držav tudi na
področjih, na katerih se je naša ureditev še razlikovala. Na
nekaterih področjih pa precejšen del obveznosti za pravno
ureditev ostaja v pristojnosti države.
Raven pravne varnosti pa ni odvisna zgolj od obstoječe
zakonodaje in razglašanih pravic, temveč tudi od njihovega
uresničevanja v praksi. Na to pa vpliva jasnost in nedvoumnost
zakonodaje, ustrezen nadzor, predvsem pa splošen odnos in
zavest o potrebnem spoštovanju pravne ureditve. Strinjamo
se, da je treba spodbujati različne oblike predsodne oziroma
izvensodnih in sodnih poravnav sporov zaradi razbremenitve
dela sodišč, tako pa skrajšanja čakalne dobe za uveljavitev
pravic na sodišču, vendar smo socialni partnerji soglasni, da je
treba pri tem zagotoviti predvsem učinkovito izvajanje pravice
do sodnega varstva kot temeljne človekove pravice, alternativno reševanje sporov pa prepustiti svobodni volji pogodbenih
strank delovnega razmerja, pri čemer je treba delavcu, kot
šibkejši stranki, vedno zagotoviti možnost izbire načina rešitve
spora. Na tem področju je lahko prispevek socialnih partnerjev
na delodajalski in delojemalski strani neprecenljiv.
Prednostna naloga je tudi udejanjanje sprememb in dopolnitev zakonodaje s področji, ki urejajo postopke pred sodišči, ter drugih kadrovsko-organizacijskih rešitev, tako da bodo
sodišča reševala zadeve v predvidenih sorazmerno kratkih
rokih, skladno z Zakonom o varstvu pravice do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja. Med pomembne naloge se uvršča
prilagajanje zakonodaje glede možnosti vsebinskega odločanja tudi na sodiščih, ki odločajo v postopkih o rednih pravnih
sredstvih (pritožbena sodišča), tako da ne bi vračala zadev v
ponovno odločanje sodiščem na prvi stopnji oziroma bi jim jih
vračala v ponovno odločanje le izjemoma. Tudi tako se bodo
sodni zaostanki zmanjševali hitreje.
Naloge vlade:
– pripravljati jasno, razumljivo in nedvoumno zakonodajo;
– zmanjševati nepotrebna administrativna bremena in
prenormiranost – oboje zaradi nepreglednosti lahko povečuje
pravno negotovost – in pri oblikovanju predpisov preprečevati
nesorazmerno obremenjenost predvsem malih podjetij;
– spodbujati in razvijati izvensodne in sodne oblike mirnega reševanja sporov, poskrbeti za zakonske podlage oziroma oceniti potrebo po spremembah obstoječih predpisov ter
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zagotoviti organizacijske, finančne, kadrovske in druge pogoje
za razvoj tega sistema;
– spodbujati usposabljanje mediatorjev;
– bistveno povečati učinkovitost dela sodišč, državnega
tožilstva in državnega pravobranilstva ob zagotavljanju kakovostnega dela;
– odpraviti sodne zaostanke za zagotovitev sojenja v
razumnem roku do konca leta 2010;
– dodatno usposabljati državno tožilstvo za delo na področjih gospodarskega kriminala, korupcije in organiziranega
kriminala;
– izboljšati učinkovitost vodenja sodnih postopkov in strokovnega odločanja državnih tožilcev in sodnikov;
– pripraviti spremembe in poenostavitve celotne procesne
in organizacijske pravosodne zakonodaje;
– zagotoviti reorganizacijo in boljše upravljanje sodišč;
– zagotoviti učinkovitejše e-poslovanje sodišč, državnih
tožilstev in državnega pravobranilstva;
– s pomočjo Centrov za socialno delo izvajati ukrep odloženega pregona z ukrepi opravljanja splošno koristnega dela
in izvajati ukrep nadomestitve globe z opravo neke naloge v
splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti;
– stalno obveščati Ekonomsko-socialni svet o ključnih
analizah in dokumentih vlade glede ekonomske politike;
– v tristranskem socialnem dialogu sodelovati pri uveljavljanju okvirnih sporazumov, sklenjenih med socialnimi partnerji
na ravni EU;
– preučiti možnosti, da bi pooblaščenci v delovnopravnih
in socialnih sporih lahko obračunavali in refundirali stroške
postopka enako kakor pri odvetniških stroških;
– v okviru svojih pristojnosti odpraviti vse ovire za pripravo in objavo judikatov enotne sodne prakse v mesecu dni od
izdaje sodbe Vrhovnega sodišča.

daje;

Naloge delodajalcev:
– sodelovati z vlado pri sprejemanju ustrezne zakono-

– sodelovati in si prizadevati za reševanje izvensodnih in
sodnih poravnav v delovnopravnih sporih;
– ustanovitev stalne arbitraže za reševanje individualnih
in kolektivnih delovnih sporov skupaj s sindikati;
– v tristranskem socialnem dialogu sodelovati pri uveljavljanju okvirnih sporazumov, sklenjenih med socialnimi partnerji
na ravni EU.
Naloge sindikatov:
– ustanoviti stalno arbitražo za reševanje individualnih in
kolektivnih delovnih sporov skupaj z delodajalci;
– v tristranskem socialnem dialogu sodelovati pri uveljavljanju okvirnih sporazumov, sklenjenih med socialnimi partnerji
na ravni EU;
– pripraviti spremembo ustreznega zakona, da bodo lahko pooblaščenci v delovnopravnih in socialnih sporih obračunavali in refundirali stroške postopka enako kakor pri odvetniških
stroških.
19. DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ
Pod pojmom družbena odgovornost podjetij podpisniki
sporazuma razumemo, da podjetja prostovoljno vključujejo
družbena in okoljska vprašanja v svoje poslovne dejavnosti ter
medsebojne odnose z interesnimi skupinami. To je odgovornost za trajnostni razvoj, ki zagotavlja gospodarsko rast, več
in boljša delovna mesta, vlaganje v človeški kapital, zdravje in
socialno varnost ob hkratnem odgovornem odnosu do okolja.
Podjetje je družbeno odgovorno takrat, ko v odnosu do interesnih skupin presega zgolj spoštovanje z zakoni in drugimi
predpisi zahtevana merila.
Strinjamo se, da je družbena odgovornost podjetij eden
izmed instrumentov za ohranitev ravnotežja med tremi stebri
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lizbonske strategije: med gospodarstvom in rastjo, zaposlenostjo in evropskim socialnim modelom ter okoljem. Poleg tega
je sredstvo za krepitev socialne kohezije in za napredovanje
na poti do družbe znanja, kar krepi gospodarsko učinkovitost
in konkurenčnost podjetij.
Podpisniki tega sporazuma se bomo v skladu s svojimi
pristojnostmi in zmožnostmi prizadevali za razvoj družbene
odgovornosti podjetij na podlagi kakovostnega socialnega dialoga ter z zagotavljanjem trajnostnemu razvoju in družbeni
odgovornosti podjetij ugodnega makroekonomskega okolja. Pri
oblikovanju standardov družbene odgovornosti podjetij je treba
upoštevati status in velikost podjetja.
Podpisniki sporazuma se bomo zavzemali, da bodo podjetja svoje družbeno odgovorno ravnanje razširila prek tovarniških zidov, podružnic in delovnega mesta ter ravnala odgovorno do okolja, lokalnih skupnosti, potrošnikov in državljanov
nasploh tudi, kadar nastopajo na tujih trgih. Za družbeno odgovorna podjetja bomo priznavali tista, ki ne bodo upoštevala
samo interesov lastnikov oziroma delničarjev, ampak vseh
zainteresiranih deležnikov oziroma celotne družbe. Strinjamo
se, da koncept družbene odgovornosti ne more zamenjati
zakonodaje o pravicah iz dela, socialnih in okoljevarstvenih
pravicah ali standardov, ki so bili določeni s kolektivnim pogajanjem. Svoboda združevanja in kolektivnega pogajanja je ena
izmed pomembnejših sestavin družbene odgovornosti podjetij.
Zato si bomo prizadevali, da bodo podjetja uveljavljala te svoboščine tudi tam, kjer so nezadostno razvite ali jih celo sploh
ni, ter omogočala povečanje sodelovanja sindikatov, delavcev
in njihovih predstavnikov, pa tudi spoštovala in branila njihove
pravice.
V okviru razvijanja družbene odgovornosti podjetij v naši
državi se bomo poleg prizadevanja za spoštovanje okoljevarstvenih načel ter gojitve sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in
z vsemi udeleženci v poslovni verigi še posebno zavzemali za
družbeno odgovoren odnos do zaposlenih. Prizadevali si bomo
za spoštovanje socialnega dialoga, za uveljavljanje delavske
udeležbe s postopki informiranja in posvetovanja, zlasti znotraj
evropskih svetov delavcev, za razvijanje poklicnih kvalifikacij in
vseživljenjskega učenja za delavce, za spoštovanje standardov
zdravja in varnosti pri delu ter sprejemanje preventivnih ukrepov. Družbeno odgovorno ravnanje podjetij vključuje zagotavljanje enakih možnosti, sodelovanje s predstavniki zaposlenih,
še posebno pri pričakovanih spremembah in njihovem reševanju ter pri prestrukturiranju podjetja, izboljšanje kakovosti dela
ter spoštovanje in vključevanje ranljivih skupin, kakršni so mladi
in starejši delavci, invalidi ter tuji delavci.
Naloge vlade:
– spodbujati družbeno odgovornost podjetij z dejavnostmi
za dvig zavesti o koristih družbeno odgovornega ravnanja;
– uveljavljati in nagrajevati primere dobre prakse v podjetjih na različnih področjih – od varovanja okolja do odnosa do
zaposlenih, varstva in zdravja pri delu, spoštovanja različnosti,
odnosa do lokalnih skupnosti in dajanja pozitivnega zgleda;
– spodbujati družbeno odgovornost podjetij z zagotavljanjem razvoju gospodarstva prijaznega makroekonomskega
okolja in motivacijsko naravnanega davčnega okolja;
– sodelovati pri pripravi enotnih standardov za prepoznavanje družbeno odgovornih podjetij, s katerimi bi ta dokazovala
svojo družbeno odgovornost, ki bi jo prepoznali zaposleni,
poslovni partnerji in potrošniki ter druge zainteresirane skupine
v ožjem in širšem družbenem okolju;
– poročati o ukrepih, ki jih za spodbujanje družbene odgovornosti vodijo posamezna ministrstva;
– razviti način letnega poročanja, ki bo vključevalo tudi
družbeno odgovorno ravnanje podjetja in uresničitev zastavljenih ciljev na tem področju;
– spremljati dejavnosti na ravni Evropske unije in sodelovati pri oblikovanju dokumentov EU;
– zagotoviti, da bo družbena odgovornost podjetij upoštevana kot merilo v postopkih javnega naročanja;
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– zagotoviti obveznost pokojninskih skladov, da letno poročajo, kako so upoštevali socialne, etične in ekološke vidike
pri vlaganju sredstev iz teh skladov;
– sodelovati pri vzpostavitvi centra za spodbujanje družbene odgovornosti podjetij oziroma povezave s podobnimi institucijami na mednarodni ravni prek splete strani za izmenjavo
izkušenj in informacij o novih dosežkih.
Naloge delodajalcev:
– spodbujati podjetja k povečani družbeni odgovornosti
tako, da ne bodo le spoštovala predpisov ter imela odgovornega odnosa do okolja in vseh drugih zainteresiranih skupin,
temveč bodo spoštovanje pravic in obveznosti zagotavljala na
višji ravni, kakor jo določajo zakonski in drugi predpisi;
– spodbujati podjetja, da bodo družbeno odgovorno ravnala tam, kjer imajo sedež, v vseh svojih podružnicah v državi
in zunaj nje oziroma v vsej poslovni verigi;
– spodbujati podjetja k taki naložbeni politiki, ki ni usmerjena zgolj v kratkotrajne finančne dobičke, temveč v zagotavljanje rasti gospodarstva, več in boljših delovnih mest, varstva
okolja in dolgoročne socialne varnosti;
– spodbujati zavest podjetij, da je njihova družbena odgovornost dolgoročna naložba, ki lahko poveča njihovo konkurenčnost;
– zagotavljati strokovno pomoč in podlage za pomoč podjetjem pri razvoju družbene odgovornosti;
– razviti način letnega poročanja, ki bo vključevalo tudi
družbeno odgovorno ravnanje podjetja in uresničitev zastavljenih ciljev na tem področju;
– vzpostaviti center za spodbujanje družbene odgovornosti podjetij oziroma povezave s podobnimi institucijami na
mednarodni ravni prek spletne strani za izmenjavo izkušenj in
informacij o novih dosežkih.
Naloge sindikatov:
– spodbujati med zaposlenimi zavest o pomenu družbene
odgovornosti podjetij za razvoj podjetja, trajnostni razvoj družbe
in njihov osebni razvoj;
– sodelovati pri oblikovanju ustrezne strategije podjetja,
pri izvajanju ukrepov za izpolnjevanje strategije, pri neodvisnem nadzoru nad učinkovitostjo ukrepov na vseh ravneh
podjetja in pri poročanju o izvajanju strategije;
– vzpostavljati povezave s sindikati ali delavskimi predstavniki v poslovni verigi ter preverjati spoštovanje sprejetih
mednarodnih, nacionalnih in internih standardov podjetja v
poslovni verigi;
– skupaj z organizacijami potrošnikov in v lastnih organizacijah delovati za ozaveščanje potrošnikov o družbeni odgovornosti podjetij in kupovanju proizvodov, izdelanih s spoštovanjem družbenih, etičnih in okoljskih meril.
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praviloma v juniju. Na njej bodo člani Ekonomsko-socialnega
sveta posvetili posebno pozornost gibanju plač na podlagi
analize Urada za makroekonomske analize in razvoj ter drugih
inštitutov, ki jih bo Ekonomsko-socialni svet povabil k sodelovanju. Podpisniki socialnega sporazuma si bomo prizadevali prispevati k izboljšanju rezultatov na področjih, na katerih
bomo ugotovili pomanjkljivosti. Na podlagi ugotovitev bomo na
Ekonomsko-socialnem svetu predlagali morebitne dopolnitve
socialnega sporazuma ali izboljšave pri njegovem izvajanju.
Podpisniki socialnega sporazuma bomo predstavnike
institucij, katerih dejavnost se nanaša na njegovo izvajanje,
spodbujali k spoštovanju tega dokumenta.
Zavedamo se, da bo sprejeto vsebino socialnega sporazuma mogoče uspešno uveljavljati le s stalnim in strpnim
socialnim dialogom. Soglašamo, da ob odmiku od dogovorjenih obveznosti ali sprejetih skupnih dogovorov in usmeritev,
zapisanih v socialnem sporazumu, kateri koli podpisnik lahko
zahteva takojšnjo obravnavo problematike na seji Ekonomsko-socialnega sveta.
2. PODPIS IN VELJAVNOST SOCIALNEGA SPORAZUMA
Podpisniki socialnega sporazuma se strinjamo, da je
socialni sporazum veljaven, ko ga podpiše Vlada Republike
Slovenije ter večina delodajalskih in delojemalskih organizacij,
združenih v Ekonomsko-socialnem svetu.
Podpisniki tega socialnega sporazuma so lahko vse organizacije, ki so sodelovale pri usklajevanju besedila sporazuma.
Kot sopodpisniki pa lahko k njemu pristopijo tudi druge organizacije, ki izkažejo interes.
Socialni sporazum velja od podpisa do 31. 12. 2009. Njegovi podpisniki se strinjamo, da je med veljavnostjo socialnega
sporazuma, ob soglasju podpisnikov, njegove določbe mogoče
spreminjati in dopolnjevati.
3. OBJAVA SOCIALNEGA SPORAZUMA
Socialni sporazum se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
PODPISNIKI:
Vlada Republike Slovenije
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
Marjeta Cotman l.r.
Delodajalci:

III. SKUPNE IN SPLOŠNE DOLOČBE
1. SPREMLJANJE IZVAJANJA SOCIALNEGA SPORAZUMA
Vlada Republike Slovenije in socialni partnerji se strinjamo,
da smo za izvajanje in uresničevanje socialnega sporazuma soodgovorni njegovi podpisniki in s svojim podpisom zagotavljamo,
da bomo z delovanjem v skladu s svojimi pristojnostmi skrbeli za
spoštovanje socialnega sporazuma na vladni ravni in pri članih
organizacij, ki jih zastopamo. Zavezujemo se, da bomo spremljali
uresničevanje v socialnem sporazumu sprejetih obveznosti in
opozarjali na morebitno nespoštovanje dogovorjenih usmeritev
svoje člane, pa tudi predstavnike drugih podpisnikov.
Podpisniki zagotavljamo, da bomo za vsako leto veljavnosti socialnega sporazuma pripravili poročilo o izvajanju le-tega
z ocenami doseženih rezultatov, in sicer ločeno z delodajalskega, sindikalnega in vladnega vidika. Strinjamo se, da Ekonomsko-socialni svet ta tri poročila obravnavana na posebni seji,

Združenje delodajalcev
Slovenije
Borut Meh l.r.
Gospodarska zbornica
Slovenije
Zdenko Pavček l.r.
Obrtna zbornica
Slovenije
Miroslav Klun l.r.
Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti
Slovenije
Milan Škapin l.r.
Trgovinska zbornica
Slovenije
Bojan Papič l.r.
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Delojemalci:
Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije
mag. Dušan Semolič l.r.
Konfederacija sindikatov Pergam
Slovenije
Dušan Rebolj l.r.
Konfederacija sindikatov 90
Slovenije
Boris Mazalin l.r.
Neodvisnost KNSS – Konfederacija
novih sindikatov Slovenije
Drago Lombar l.r.
Slovenska zveza sindikatov
Alternativa
Silvo Berdajs l.r.
Zveza delavskih sindikatov Slovenije
– Solidarnost
Albert Pavlič l.r.
Konfederacija sindikatov javnega sektorja
Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.
Neodvisni sindikati Slovenije
Rastko Plohl l.r.
Ljubljana, dne 2. oktobra 2007

4615.

Uradni list Republike Slovenije

Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopku
razvrščanja zdravil na liste

Na podlagi 22. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je
Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
na 24. seji dne 27. 9. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o postopku
razvrščanja zdravil na liste
1. člen
V Pravilniku o postopku razvrščanja zdravil na liste (Uradni list RS, št. 106/01) se v prvem odstavku 4. člena beseda
»štirinajst« nadomesti z besedo »šestnajst«, beseda »osem«
pa se nadomesti z besedo »deset«.
2. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija se sestane najmanj štirikrat letno.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9001-19/2007-DI/5
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
EVA 2007-2711-0085
Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Lučka Böhm l.r.

Navodilo o vsebini in načinu sporočanja
podatkov o izplačanih plačah zaposlenih
pri pravnih osebah za potrebe statističnega
raziskovanja

Na podlagi 21. člena Zakona o državni statistiki (Uradni
list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije

NAVODILO
o vsebini in načinu sporočanja podatkov o
izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah
za potrebe statističnega raziskovanja
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
To navodilo določa vsebino, način in rok sporočanja mesečnih podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji in podatkov o številu zaposlenih oseb
pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji za mesec september
glede na število plačanih delovnih ur in po višini bruto plače,
potrebnih za statistični raziskovanji (1-ZAP/M in ZAP-STRU/L),
ki ju v skladu s predpisi, ki urejajo državno statistiko izvajata
Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS)
in Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve (v nadaljevanju: AJPES).
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
1. Poročevalci so vse pravne osebe, ki so po veljavnem
zakonu, ki ureja poslovni register Slovenije registrirane pri
registrskem organu in ki opravljajo registrirane dejavnosti, določene s predpisom ali z aktom o ustanovitvi pravne osebe.
2. Enote v sestavi so deli pravnih oseb – poročevalcev
(poslovne enote, predstavništva, zadružne enote, režijski obrati, upravne enote itd.), ki so po veljavnem Zakonu o poslovnem
registru Slovenije registrirani pri registrskem organu ali za katere obstaja javni interes, da se za njih zbirajo statistični podatki,
in opravljajo različno ali isto dejavnost kot poslovni subjekt, na
istem ali drugem naslovu.
3. Zaposlene osebe so vse osebe, ki imajo s pravno
osebo sklenjene pogodbe o zaposlitvi in prejemajo plačo, in
sicer ne glede na to, ali so v delovnem razmerju za določen ali
nedoločen čas, s polnim delovnim časom ali z delovnim časom,
krajšim od polnega delovnega časa.
Med zaposlene osebe se ne štejejo osebe, ki delajo na
podlagi podjemnih, avtorskih ali podobnih pogodb, osebe, vključene v programe javnih del in napoteni (detaširani) delavci.
4. Bruto plače so plače, izplačane zaposlenim za delo v
polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega
delovnega časa in za nadure ter nadomestila plač, ki bremenijo
delodajalca.
5. Neto plače so bruto plače, zmanjšane za prispevke za
socialno varnost in akontacijo dohodnine.
6. Plače na podlagi individualne pogodbe so plače, ki jih
prejemajo zaposleni, za katere se pri izplačilu plače ne uporabljajo določila kolektivnih pogodb.
II. SPOROČANJE PODATKOV O IZPLAČANIH PLAČAH
3. člen
(vsebina poročila)
Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja – poročevalci sporočajo podatke o izplačanih plačah svojih zaposlenih,
potrebne za izvajanje statističnih raziskovanj, na podlagi vprašalnika Obrazec 1-ZAP/M (Mesečno poročilo o izplačanih pla-

Uradni list Republike Slovenije
čah zaposlenih pri pravnih osebah za mesec ...), ki je Priloga 1
tega navodila in je njegov sestavni del. Poročevalci sporočajo
zahtevane podatke ločeno za vsako enoto v sestavi, v kateri
imajo zaposlene.
Poročevalci, ki imajo v svoji sestavi enote, za katere je
SURS na osnovi predpisov, ki urejajo državno statistiko, določil
obveznost poročanja, sporočajo podatke o izplačanih plačah
svojih zaposlenih samo za enote v sestavi. Seznam enot v
sestavi je sestavni del spletne aplikacije za sporočanje podatkov o izplačanih plačah v elektronski obliki, ki je dostopna na
spletnem portalu AJPES.
Poročevalci morajo zaradi celovitosti sporočanja podatkov o izplačanih plačah zagotoviti, da je zbir podatkov za posamezne enote v sestavi enak zbiru podatkov za raven pravne
osebe – poročevalca.
Poročilo o izplačanih plačah na vprašalniku Obrazec
1-ZAP/M vsebuje:
– splošne podatke o poročevalcu in o enotah v sestavi in
– podatke o izplačilih plač in o zaposlenih osebah.
Poročevalci sporočajo na podlagi vprašalnika Obrazec
1-ZAP/M mesečno:
– podatke o rednih izplačilih plač,
– podatke o zaostalih izplačilih plač in
– podatke o izrednih izplačilih plač.
Redna izplačila plač so izplačila plač za mesec, za katerega se poroča. V tekočem mesecu se poroča o izplačilih plač
za pretekli mesec.
Zaostala izplačila plač so izplačila plač za največ 12 predhodnih mesecev glede na mesec, za katerega se sporočajo
podatki o rednem izplačilu bruto plač z vprašalnikom Obrazec
1-ZAP/M (v februarju tekočega leta se na primer poroča o
izplačilih plač za obdobje od januarja do decembra preteklega
leta, če je plača za ta zaostala obdobja izplačana v februarju
tekočega leta).
Izredna izplačila plač so izplačila plač po drugih osnovah, ki
ne predstavljajo redne mesečne plače, kot so na primer 13. plača, božičnica, plača iz naslova uspešnosti poslovanja ipd.
4. člen
(izpolnjevanje vprašalnika)
II/1 Splošni podatki
1. Splošni podatki o poročevalcu:
– ime pravne osebe,
– matična številka pravne osebe,
– šifra proračunskega uporabnika (samo za neposredne
in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov),
– šifra dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD),
– naslov kolektivne pogodbe, ki zavezuje poročevalca,
– številka računa, s katerega je bila plača izplačana,
– podatki o osebi, odgovorni za izpolnjevanje vprašalnika.
2. Splošni podatki o enoti v sestavi:
– ime enote,
– matična številka enote v sestavi oziroma druga statistična identifikacijska oznaka,
– šifra proračunskega uporabnika,
– naslov,
– šifra dejavnost v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD),
– oznaka za status enote iz šifranta statusov. Šifrant statusov je objavljen na spletnih straneh SURS in AJPES.
Poročevalci sporočajo hkrati z izpolnitvijo splošnih podatkov tudi morebitne spremembe splošnih podatkov o sebi (tj.
poročevalcu) oziroma o svojih enotah v sestavi.
II/2 Podatki o izplačilih plač in o zaposlenih:
– bruto izplačane plače na podlagi kolektivne in individualne pogodbe (za mesec poročanja, za zaostala izplačila in za
izredna izplačila),
– bruto izplačane plače za nadure,
– število zaposlenih na podlagi opravljenih ur, ki so prejeli
plačo na podlagi kolektivnih in individualnih pogodb (za mesec,
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za katerega se poroča, za zaostala izplačila in za izredna
izplačila),
– najnižja bruto izplačana plača,
– število zaposlenih, ki so prejeli plačo na ravni minimalne
plače,
– neto plače (za mesec poročanja, za zaostala izplačila
in za izredna izplačila),
– število zaposlenih, ki so prejeli plačo za mesec, za
katerega se poroča,
– število zaposlenih, ki so prejeli izplačilo za nadurno
delo,
– število plačanih ur in
– število plačanih nadur.
V polje AOP 001, 002 in 003 (Bruto izplačane plače za
tekoči mesec) se vpiše podatek o bruto izplačilih plač, ki so
bile izplačane zaposlenim za mesec, za katerega se poroča,
in sicer za delo v polnem delovnem času, v delovnem času,
krajšem od polnega delovnega časa in daljšem od polnega
delovnega časa, ki bremenijo delodajalca. Bruto plače vsebujejo tudi prejemke za minulo delo in stimulativne dodatke. Sem
sodijo tudi izplačila nadomestil plače, ki se oblikujejo na tej
osnovi: nadomestila za letni dopust, za izredni plačani dopust,
za državne praznike, za bolniške odsotnosti do 30 dni ipd.
Bruto plače ne vsebujejo nadomestil, ki ne bremenijo
delodajalca (refundacije): nadomestil za čas starševskega dopusta, nadomestil za bolniške odsotnosti, daljše od 30 dni,
nadomestil za plače iskalcev prve zaposlitve pod posebnimi
pogoji, dodatkov za nego, invalidnin, nadomestil za opravljanje državljanskih dolžnosti (vojaške vaje, vaje civilne zaščite
itd.), premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
ter izplačil, ki bremenijo materialne stroške, kot so na primer
povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, nadomestila za
prehrano, za službena potovanja, za terenske dodatke, dnevnice in nočnine, izplačil na podlagi avtorskih pogodb in podjemnih
pogodb, izplačil regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in
odpravnin ter plač, ki so bile izplačane zaposlenim osebam kot
lastninski deleži. Ne upoštevajo se tudi tisti prejemki iz dela in
od povračil stroškov v zvezi z delom, ki presegajo s predpisom
vlade določen znesek teh prejemkov, od katerih je treba plačevati prispevke za socialno varnost. Prav tako ne vsebujejo plač
delavcev, ki so vključeni v javna dela in ki jim določen del plače
refundira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
V poljih AOP 004, 005 in 006, AOP 014, 015 in 016 ter
AOP 021, 022 in 023 (Podatki o številu zaposlenih na podlagi
opravljenih ur) se podatki izračunajo na dve decimalni mesti in
vpišejo kot celo število, torej brez decimalne vejice. (Na primer:
3,55 zaposlenih se vpiše kot 355).
V polje AOP 007 (Najnižja bruto izplačana plača) se vpiše
znesek najnižje izplačane plače za mesec poročanja, preračunan na polni delovni čas.
V polje AOP 008 (Število zaposlenih, ki so prejeli plačo na
ravni minimalne plače) se vpiše podatek o številu zaposlenih
oseb, ki so prejele plačo na ravni minimalne plače, določene z
zakonom ali drugim veljavnim pravnim aktom. Podatek se vpiše
kot celo število, torej brez decimalne vejice, ker gre za podatek
o številu fizičnih oseb. Če vsi zaposleni prejemajo plačo nad
ravnijo minimalne plače, se ta podatek ne vpiše.
V polje AOP 009 (Bruto izplačane plače za nadure) se
vpiše tisti del zneska iz polja AOP 001, ki se nanaša na bruto
izplačano plačo za nadurno delo in ki vsebuje osnovni znesek
in dodatek za nadurno delo.
V polje AOP 010 se vpiše število mesecev, za katere se
izplačujejo zaostala izplačila plač.
V polje AOP 011 (Bruto zaostala izplačila in nadomestila
plač) se vpiše podatek o bruto izplačilih plač in nadomestilih
bruto plač za največ predhodnih dvanajst mesecev glede na
mesec poročanja o izplačilu plač.
V polje AOP 017 (Bruto izplačane plače za nadure) se
vpiše tisti del zneska iz polja AOP 011, ki se nanaša na bruto
izplačano plačo za nadurno delo in ki vsebuje osnovni znesek
in dodatek za nadurno delo.
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V polje AOP 018 (Izredna izplačila – 13. plače, božičnice
…) se vpiše podatek o izplačilih plač po drugih osnovah, ki ne
predstavljajo redne mesečne plače (npr. 13. plača, božičnica,
plača iz naslova uspešnosti poslovanja itd.). Napoteni (detaširani) delavci niso vključeni.
V polje AOP 024 (Neto plače) se vpiše podatek o bruto
plači, zmanjšani za prispevke za socialno varnost in akontacijo dohodnine.
V polje AOP 025 (Število zaposlenih oseb, ki so prejele
plačo) se vpiše število zaposlenih, ki so prejeli plačo, vpisano
v polju AOP 001. Podatek se vpiše kot celo število, ker gre za
število fizičnih oseb.
V polje AOP 026 (Število zaposlenih, ki so prejeli izplačilo za nadurno delo) se vpiše število zaposlenih, ki so prejeli
izplačilo za nadurno delo, navedeno v polju AOP 009.
V polje AOP 027 (Število vseh plačanih ur) se vpiše število ur, za katere so zaposleni prejeli plačo, izplačano v breme
delodajalca. Plačane ure vsebujejo opravljene ure (ure, opravljene v polnem delovnem času in delovnem času, krajšem
ali daljšem od polnega), neopravljene ure, (dopust, prazniki,
bolniške odsotnosti do 30 dni, druge plačane neopravljene
ure). Plačane ure ne vsebujejo: ur, ki so jih opravili delavci
kot javna dela, refundiranih ur, (ur porodniške odsotnosti,
ur nege, refundiranih ur bolniških odsotnosti, refundiranih ur
pripravnikov in invalidov).
V polje AOP 028 (Število plačanih nadur) se vpiše tisti
del podatka, navedenega v polju AOP 027, ki se nanaša na
število ur, za katere so zaposleni prejeli izplačilo za nadurno
delo.
Dodatna navodila za izpolnjevanje podatkov o zaposlenih:
– če zaposlena oseba dela z delovnim časom, krajšim
od polnega delovnega časa (npr. s polovičnim delovnim časom), se jo v poljih AOP 025 in 026 šteje kot eno zaposleno
osebo;
– če je zaposlena oseba začela (ali prenehala) prejemati
refundirano plačo med mesecem, se jo v poljih AOP 025 in
026 šteje kot eno zaposleno osebo, v podatkih o izplačanih
plačah (AOP 001, 002 in 003) in plačanih urah (AOP 027 in
028) pa se upošteva tisti del plače in plačanih ur, ki se izplačajo v breme pravne osebe;
– če zaposlena oseba dela pri dveh pravnih osebah,
naj podatke o njej izpolni le tista pravna oseba, pri kateri ima
zaposlena oseba shranjeno delavsko knjižico. Vpiše se le
znesek tistega dela plače in plačanih ur, ki se nanaša na delo,
opravljeno pri tej pravni osebi;
– če zaposlena oseba čaka na delo doma (in dobiva določen odstotek nadomestila plače), se v polja o plačah (AOP
001, 002 in 003) vpiše znesek dejansko izplačane plače, v
polja o plačanih urah (AOP 027 in 028) pa število ur, ki jih je
opravljala, ko je normalno delala;
– podatki o plačah zaposlenih oseb, ki so bile odsotne
z dela zaradi bolniškega dopusta nad 30 dni ali zaradi porodniškega dopusta, se vpišejo le, če je bila tem osebam poleg
refundiranega prejemka izplačana tudi plača v breme pravne
osebe;
– podatki o plačah zaposlenih, vključenih v javna dela,
se ne vpisujejo;
– podatki o izplačanih plačah napotenih (detaširanih)
delavcev se ne vpisujejo;
– pravne osebe, ki so plačo za posamezni mesec izplačale v dveh ali več obrokih, podatke o plačah seštejejo in
podatke o zaposlenih osebah, ki so prejele plačo (AOP 026 in
AOP 027), prikažejo le enkrat, ne glede na to ali je posamezni
zaposleni prejel plačo samo v enem ali v vseh obrokih.
5. člen
(način sporočanja podatkov)
Poročevalci sporočajo podatke AJPES-u praviloma v
elektronski obliki, in sicer z neposrednim vnosom podatkov
prek spletnega portala AJPES-a. Pravne osebe – poročevalci
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lahko za sporočanje podatkov pooblastijo tudi drug poslovni
subjekt. Pred prvim sporočanjem podatkov pošljejo pravne
osebe – poročevalci pristojni izpostavi AJPES-a posebno
vlogo. Navodila za sporočanje podatkov v elektronski obliki
objavi AJPES na spletnem portalu www.ajpes.si.
Če podatkov ni mogoče sporočiti v elektronski obliki,
jih poročevalci pošljejo pristojni izpostavi AJPES-a v tiskani
obliki (na papirju).
6. člen
(roki)
Poročevalci sporočajo AJPES-u podatke o izplačanih
plačah mesečno, in sicer ob vsakokratnem izplačilu plač,
najpozneje pa do zadnjega dne v mesecu.
Če poročevalci izplačujejo v istem mesecu plačo v več
delih, poročajo o skupnem izplačilu plače ob zadnjem izplačilu.
III. SPOROČANJE PODATKOV O ZAPOSLENIH
OSEBAH PO VIŠINI BRUTO PLAČE
7. člen
(vsebina poročila)
Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja – poročevalci sporočajo podatke o številu zaposlenih oseb za mesec
september glede na število plačanih delovnih ur in po višini
bruto plače za izvajanje statističnega raziskovanja na podlagi vprašalnika Obrazec ZAP-STRU/L (Zaposlene osebe po
višini bruto plače), ki je Priloga 2 tega navodila in je njegov
sestavni del.
Poročilo o številu zaposlenih oseb glede na število plačanih delovnih ur in po višini bruto plače na vprašalniku Obrazec ZAP-STRU/L vsebuje:
– splošne podatke o enoti v sestavi,
– podatke o številu zaposlenih oseb glede na število
plačanih delovnih ur,
– podatke o številu zaposlenih oseb glede na višino
bruto plače,
– podatke o najvišji izplačani bruto plači.
Vpisujejo se podatki o zaposlenih osebah s pogodbami
o zaposlitvi, zaposlenih pri pravnih osebah javnega in zasebnega sektorja. Osebe, ki delajo na podlagi pogodb o delu ali
avtorskih pogodb, se ne upoštevajo.
V poljih od AOP 102 do AOP 125 se upoštevajo le osebe,
ki so bile zaposlene cel opazovani mesec.
Pri podatkih o številu plačanih ur se ne upoštevajo:
– ure porodniške odsotnosti,
– ure nege,
– osebe, ki so bile na v celoti refundiranem bolniškem
dopustu,
– pripravniki, katerih nadomestila plač so bila v celoti
refundirana in
– osebe, zaposlene v javnih delih.
8. člen
(izpolnjevanje vprašalnika)
Vprašalnik Obrazec ZAP-STRU/L je dodatek k mesečnemu vprašalniku Obrazec 1 – ZAP/M. Splošni podatki o
poročevalcu so za oba vprašalnika oziroma obe raziskovanji
enaki in jih ni treba ponovno izpolnjevati.
III/1 Splošni podatki o enoti v sestavi
– ime enote,
– naslov enote,
– matična številka enote v sestavi oziroma druga statistična identifikacijska oznaka,
– podatki o osebi, odgovorni za izpolnjevanje vprašalnika.
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III/2 Podatki o številu zaposlenih oseb, glede na število
plačanih delovnih ur
V polje AOP 101 (Število zaposlenih oseb, ki so imele
do 158 plačanih delovnih ur) se vpiše:
– število vseh zaposlenih oseb, ki so imele največ 158
(to je 158 ali manj) plačanih delovnih ur; upoštevajo se osebe, ki so prišle ali odšle med opazovanim mesecem in tiste,
ki so imele plačo delno refundirano;
– število vseh zaposlenih oseb, ki so delale s krajšim
delovnim časom zaradi zdravju škodljivih vplivov in nevarnosti pri delu, in
– število učnega osebja, ki je predavalo manj kot 7 ur
dnevno.
V polje AOP 102 (Število zaposlenih oseb, ki so imele
od 159 do 200 plačanih delovnih ur) se vpiše število vseh
zaposlenih oseb, ki so imele od 159 do 200 plačanih delovnih ur.
V polje AOP 103 (Število zaposlenih oseb, ki so imele
plačane 201 plačano delovno uro ali več) se vpiše število
vseh zaposlenih oseb, ki so imele 201 plačano uro ali več.
III/3 Podatki o številu zaposlenih oseb, razvrščenih v
razrede glede višini bruto plače
V polja od AOP 105 do AOP 124 se v ustrezni razred
glede na višino izplačane bruto plače vpiše število zaposlenih oseb, razvrščenih v posamezne razrede. Upoštevajo se
samo zaposlene osebe, ki so imele od najmanj 159 do največ 200 plačanih delovnih ur (zaposlene osebe, upoštevane
v polju AOP 102).
III/4 Najvišja izplačana plača
V polje AOP 125 (Najvišja bruto izplačana plača (v
EUR)) se vpiše znesek najvišje izplačane bruto plače za
mesec september.
9. člen
(način sporočanja podatkov)
Za način sporočanja podatkov o številu zaposlenih
oseb glede na število plačanih delovnih ur in po višini bruto plače za mesec september velja 5. člen tega navodila.
Obrazec ZAP-STRU/L je na spletnem portalu AJPES dodan
v nabor obrazcev za mesec september.
10. člen
(rok)
Poročevalci so dolžni podatke o svojih zaposlenih osebah
glede na število plačanih ur in po višini bruto plače za mesec
september sporočiti AJPES-u najpozneje do 31. oktobra tekočega leta.
IV. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega navodila preneha veljati Navodilo o vsebini in načinu poročanja o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja
(Uradni list RS, št. 6/05 in 85/05).
12. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in se prvič uporabi za
sporočanje podatkov za mesec september 2007.
Št. 9690-3/2005/65
Ljubljana, dne 2. oktobra 2007
EVA 2007-1522-0006
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije
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Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na
območju Slovenije za september 2007

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za september 2007
Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2007
v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,4%.
Št. 9621-47/2007/9
Ljubljana, dne 4. oktobra 2007
po pooblastilu:
Genovefa Ružić l.r.
namestnica generalne direktorice
Statističnega urada Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4618.

Sistemska obratovalna navodila za
distribucijsko omrežje zemeljskega plina
za geografsko območje Mestne občine Celje

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena in prvega odstavka 87.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja

SISTEMSKA OBRATOVALNA
NAVODILA
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za
geografsko območje Mestne občine Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za zemeljski plin na geografskem območju
Mestne občine Celje, na katerem izvaja gospodarsko javno
službo dejavnost sistemski operater distribucijskega omrežja
zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater)
Energetika Celje javno podjetje, d.o.o.
(2) Ta akt se uporablja za sistemskega operaterja ter za
odjemalce in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem
omrežju (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične osebe,
ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na
distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih objektih.
(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z
zemeljskim plinom;
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– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko
omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje
distribucijskih omrežij različnih sistemskih operaterjev.
(5) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje, navedeno v prvem odstavku tega člena.
2. Naloge sistemskega operaterja
2. člen
Sistemski operater je odgovoren za:
– distribucijo zemeljskega plina;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega
omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega
omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja;
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega omrežja;
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim
operaterjem, z omrežji katerih je distribucijsko omrežje, ki ga
upravlja, povezano;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do distribucijskega omrežja;
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode
celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov
pri uporabnikih.
3. Zaupnost podatkov in informacij
3. člen
(1) Sistemski operater mora varovati zaupnost podatkov
in informacij, ki jih pridobi od uporabnikov, razen če predpis
zahteva, da se taki podatki objavijo ali posredujejo državnim
ali drugim organom.
(2) Sistemski operater ne sme zlorabiti takih podatkov in
informacij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucijskega omrežja.
(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemalcev mora sistemski operater skladno s predpisi o varstvu
osebnih podatkov obdelovati zakonito in pošteno. Zaradi zavarovanja osebnih podatkov mora sistemski operater organizirati organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke
in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje
slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh
podatkov.
(4) Osebne podatke sistemski operater shranjuje le toliko
časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega
so se zbirali ali nadalje obdelovali.
4. Pojmi in definicije
4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo
uporabljeni pojmi naslednji pomen:
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– distribucija:

je transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju,

– distribucijsko omrežje:

je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na geografskem območju, določenem
s strani samoupravne lokalne skupnosti kot območje izvajanja gospodarske javne službe
dejavnost sistemskega operaterja, in po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do
končnih odjemalcev,

– dnevni odjem:

je količina zemeljskega plina prevzetega ali predanega v obračunskem dnevu v Sm3,

– dobava:

je prodaja, tudi nadaljnja, zemeljskega plina,

– dobavitelj zemeljskega plina:

je pravna ali fizična oseba, ki odjemalcu prodaja zemeljski plin,

– dostop do omrežja:

je uporaba distribucijskega omrežja zemeljskega plina za odjem ali oddajo dogovorjene
količine zemeljskega plina ob dogovorjenem času,

– merilne naprave:

so namenjene ugotavljanju dobavljenih količin zemeljskega plina. Merilne naprave so merilniki pretoka in korektorji volumna,

– odjemalec:

je pravna ali fizična oseba, ki je na pogodbeni osnovi oskrbovana z zemeljskim plinom za
lastno rabo ali za nadaljnjo prodajo,

– odorizacija:

je dodajanje odorirnega sredstva zemeljskemu plinu s čemer dosežemo, da zemeljski plin
pridobi značilen in prepoznaven vonj,

– oskrba:

je distribucija in dobava zemeljskega plina,

– pogodba o dobavi:

je pogodba, ki jo skleneta odjemalec in dobavitelj zemeljskega plina in s katero si odjemalec
zagotovi dobavo zemeljskega plina v dogovorjeni količini, dinamiki in kakovosti ter dogovorjeno mesto (točko) predaje oziroma prevzema zemeljskega plina,

– pogodba o dostopu do
distribucijskega omrežja:

je pogodba, s katero se uredi razmerje med sistemskim operaterjem in uporabnikom,

– pogodba o priključitvi:

je pogodba, ki jo skleneta vlagatelj vloge za priključitev na distribucijsko omrežje in sistemski
operater, s katero dogovorita pravna, tehnična in komercialna razmerja za izvedbo priključitve na distribucijsko omrežje,

– predajno mesto:

je mesto, na katerem sistemski operater preda uporabniku omrežja zemeljski plin,

– predani zemeljski plin:

je količina plina, ki jo sistemski operater preda uporabniku na enem ali več predajnih mestih
v določenem časovnem obdobju, kot so na primer ura, dan, mesec in leto, v standardnih
kubičnih metrih (Sm3),

– prevzemno mesto:

je točka na distribucijskem omrežju, v kateri sistemski operater na podlagi pogodbe z uporabnikom prevzame v distribucijo dogovorjene količine zemeljskega plina,

– prevzeti zemeljski plin:

je količina plina, ki jo prevzame sistemski operater na enem ali več prevzemnih mestih v
določenem časovnem obdobju (npr. ura, dan, mesec, leto,) po nalogu uporabnika omrežja v
standardnih kubičnih metrih,

– priključitev na omrežje:

je fizična priključitev ali priklop na distribucijsko omrežje zemeljskega plina,

– sistemski operater:

je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina,

– tehnične smernice:

je interni strokovni akt, ki podrobno predpisuje tehnične zahteve in pogoje za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje plinovodov, hišnih priključnih plinovodov in notranjih plinskih napeljav na
distribucijskem področju sistemskega operaterja,

– uporabnik:

je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja odjema ali v omrežje oddaja zemeljski plin,

– upravičenec do dostopa:

je upravičeni odjemalec zemeljskega plina in vsak izvajalec energetske dejavnosti na področju zemeljskega plina,

– upravičeni odjemalec:

je odjemalec, ki lahko prosto izbira dobavitelja zemeljskega plina v skladu z določbami Energetskega zakona,

– zaplinjanje:

je zapolnitev plinovoda, postrojenj ali objektov z zemeljskim plinom
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II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z
NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE Z
ZEMELJSKIM PLINOM
1. Distribucijsko omrežje
5. člen
(1) Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest
sistemskega operaterja do predajnih mest uporabnikom, pri
čemer, so prevzemna mesta opredeljena z Dogovorom o določanju količin in dnevnega odjema za Energetiko Celje glede
na specifike priključitev distribucijskega omrežja na prenosno
omrežje na širšem področju Celja.
(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem
plinovodnega omrežja, merilno-regulacijskih postaj ter druge
opreme, s skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad
distribucijskim omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v varnostnem pasu plinovodov, je sistemski operater dolžan zagotavljati varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega omrežja.
2. Razvoj distribucijskega omrežja
6. člen
Sistemski operater izdela predloge za nadaljnji razvoj
distribucijskega omrežja, skladno z odlokom samoupravne lokalne skupnosti o načinu izvajanja gospodarske javne službe
dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter na podlagi analize izvajanja distribucije in
upravljanja distribucijskega omrežja, značilnosti pretočnih in
tlačnih obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega omrežja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij
za priključitev, anket ter drugih podatkov.
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zdravja in življenja ljudi in živali v območju plinovodov, izdaja
sistemski operater pogoje in soglasja k nameravanim posegom tretjih oseb v varnostni pas plinovoda.
(2) Na podlagi zahteve za izdajo pogojev in soglasja
za nameravane posege v območje plinovodov in predložene
projektne dokumentacije, sistemski operater, upoštevajoč
določbe tehničnih predpisov, odloči o zahtevi za izdajo pogojev in soglasja.
11. člen
Na podlagi izdanih pogojev in soglasja iz prejšnjega
člena se lahko poseg v varnostnem pasu plinovoda izvede
skladno s predpisi o graditvi objektov in s predpisi, ki urejajo
tehnične pogoje za graditev, obratovanje in vzdrževanje
plinovodov in tem aktom.
12. člen
V varnostnem pasu plinovoda ima sistemski operater
pravico nadzorovati dejavnosti in posege in pravico dostopa
do plinovoda. Širina varnostnega pasu na vsako stran plinovoda je določena glede na delovni tlak plina v plinovodu.
5. Dispečerska služba – Služba stalne pripravljenosti
13. člen
Sistemski operater mora organizirati nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega omrežja.

8. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju,
začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju
ter drugih delih distribucijskega omrežja se zaradi poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov,
načinov izvedbe, geodetskih posnetkov, katodne zaščite idr.
elementov distribucijskega omrežja, uporablja tudi tehnične
smernice sistemskega operaterja.
(2) Tehnične smernice sistemskega operaterja javno
objavi.

14. člen
(1) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske, telemetrijske in programske opreme, ki omogoča:
– distribucijo zemeljskega plina in vodenje distribucijskega omrežja,
– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer
v distribucijskem omrežju,
– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih obratovalnih razmer,
– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucijskem omrežju kot na primer merilno-regulacijskih postaj
ter drugih objektov,
– nadzor nad prevzemom in predajo zemeljskega plina
odjemalcev, skladno s 55. členom tega akta.
(2) Sistemski operater mora organizirati službo stalne
pripravljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distribucijskega omrežja.
(3) Sistemski operater organizira dispečerski center ali
drugo obliko obvladovanja, ki mora biti na primeren način
povezana z dispečerskimi centri sistemskega operaterja
prenosnega omrežja zemeljskega plina, upravljalcev distribucijskih omrežij v sosednjih občinah in večjih odjemalcev
zemeljskega plina.

4. Nadzor in zavarovanje plinovoda

6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem omrežju

9. člen
(1) Sistemski operater ima zaradi zagotovitve zanesljivega
obratovanja distribucijskega omrežja izključno pravico nadzora
nad gradnjo plinovodov, na stroške investitorja gradnje.
(2) Pred začetkom projektiranja ali poseganja v prostor je
dolžan projektant, izvajalec del ali investitor gradnje pridobiti
podatke o katastru plinovoda od sistemskega operaterja.
(3) Po končani izgradnji morajo biti vsi plinovodi geodetsko posneti in vneseni v kataster energetskih in komunalnih
vodov, skladno s predpisi in tehničnimi zahtevami sistemskega
operaterja.

15. člen
Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja
distribucijskega omrežja je sistemski operater dolžan izvajati
naslednje aktivnosti:
– vzdrževanje distribucijskega omrežja;
– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila, obnavljanje in rekonstrukcije distribucijskega omrežja;
– zaščito plinovodnega omrežja pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi;
– sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja;
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v
varnostnem pasu plinovodov;
– servisiranje naprav in opreme.

3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje
distribucijskega omrežja
7. člen
Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter
drugih delih distribucijskega omrežja, se morajo upoštevati
določbe predpisov o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje
in vzdrževanje plinovodov in drugih predpisov.

10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti plinovodov, naprav in objektov
na plinovodih ter varnosti objektov, naprav in premoženja ter
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7. Predvidena dela na distribucijskem omrežju
16. člen
(1) Sistemski operater sme začasno prekiniti distribucijo
zemeljskega plina zaradi rednega vzdrževanja, pregledov,
rekonstrukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitev
omrežja.
(2) Predvidena dela je sistemski operater dolžan opraviti
v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi in izbrati čas,
ki čim manj prizadene uporabnike oziroma odjemalce zemeljskega plina. Za začasno omejitev ali prekinitev distribucije
zemeljskega plina, ki je posledica izvedbe teh del, sistemski
operater ni odškodninsko odgovoren. Predvidena dela se ne
smejo izvajati v času, ko je pričakovati večjo porabo zemeljskega plina.
(3) Sistemski operater mora o predvideni prekinitvi v pisni obliki pravočasno obvestiti uporabnike oziroma odjemalce
iz prejšnjega odstavka. Kot pravočasno obvestilo se šteje
obvestilo, poslano najmanj sedem dni pred pričetkom del, v
primeru, da gre za širši krog odjemalcev, pa preko sredstev
javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– del omrežja, ki je v delu,
– začetek in predvideno končanje del,
– načrt omejitev ali prekinitev distribucije zemeljskega
plina,
– seznam odjemnih mest, ki bodo prizadeta.
17. člen
Če je sistemski operater pozvan, da izvede na distribucijskem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb, izvede ta dela na njihove stroške, po predhodni presoji upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike.
8. Izredna in nepredvidena dela na distribucijskem
omrežju
18. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju,
ki nastanejo kot posledica višje sile ali tretje osebe, mora sistemski operater v najkrajšem možnem času izvesti izredna in
nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja oziroma organizirati potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.
19. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko sistemski operater,
če je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje
vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov, začasno omeji ali prekine distribucijo zemeljskega plina. O dogodku mora z navedbo predvidenega časa
za odpravo nastalih motenj nemudoma obvestiti prizadete
odjemalce.
20. člen
(1) V primeru izvedbe izrednih in nepredvidenih del za
odpravo motenj ali okvar z namenom zagotovitve nemotenega
in zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja, sistemski
operater uporabnikom ne odgovarja za morebitno nastalo
škodo zaradi omejene ali prekinjene distribucije zemeljskega
plina.
(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izrednih in nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.
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določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, in sicer
če uporabnik:
– moti distribucijo zemeljskega plina drugim uporabnikom;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo sistemskega operaterja, dostop do vseh delov priključnega plinovoda, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav, kadar te naprave povzročajo motnje;
– brez soglasja sistemskega operaterja priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave ali če omogoči prek
svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov;
– na opomin sistemskega operaterja ne zniža odjema
oziroma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost
v zahtevanem roku;
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin ali
če uporablja zemeljski plin brez zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih;
– v roku, ki ga določi sistemski operater oziroma pristojni
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci;
– ne plača odstopanj ali cene za uporabo omrežij v roku,
določenem v skladu s splošnimi pogoji za dobavo in odjem
zemeljskega plina;
– nima dobavitelja.
22. člen
Sistemski operater ustavi uporabniku omrežja distribucijo
zemeljskega plina brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali
napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje;
– ob pomanjkanju zemeljskega plina ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema plina iz distribucijskega
omrežja.
23. člen
Sistemski operater lahko brez obvestila prekine distribucijo zemeljskega plina za tistega uporabnika, ki si na prevzemnem mestu ni zagotovil s pogodbo o dostopu določenih količin zemeljskega plina za svoj odjem, kar dokazuje s sklenjeno
pogodbo o dobavi.
24. člen
(1) Sistemski operater je dolžan uporabnika, ki mu je
bila ustavljena distribucija plina, na njegove stroške ponovno
priključiti na omrežje najkasneje v treh delovnih dneh, ko ugotovi, da je uporabnik odpravil razloge za ustavitev distribucije
plina.
(2) Sistemski operater, ki je uporabniku neutemeljeno
ustavil ali prekinil distribucijo plina, mora nemudoma in na
svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave
uporabnika omrežja na svoje omrežje.
25. člen
(1) Sistemski operater ima pravico do povračila škode,
ki je nastala zaradi ravnanj uporabnika, zaradi katerih mu je
ustavil distribucijo plina po predhodnem obvestilu oziroma brez
predhodnega obvestila.
(2) Uporabnik, ki mu je sistemski operater neutemeljeno
ustavil ali prekinil distribucijo plina, ima pravico do povračila
škode, ki mu je bila s tem povzročena.
III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA

9. Prekinitev distribucije

1. Sistemske storitve

21. člen
Sistemski operater ustavi uporabniku distribucijo zemeljskega plina po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku,

26. člen
Sistemske storitve, ki jih sistemski opearetr zagotavlja
uporabniku omrežja v obsegu koriščenja dostopa, so:
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– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja;
– odoriranje zemeljskega plina;
– pokrivanje lastne rabe zemeljskega plina;
– pokrivanje izgub zemeljskega plina;
– ugotavljanje in obračunavanje odstopanj med pogodbeno in predano količino zemeljskega plina;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom omrežja,
da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.
2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do
distribucijskega omrežja
27. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja vključujejo predvsem naslednje aktivnosti:
– zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja;
– varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega
omrežja;
– načrtovanje distribucijskega omrežja;
– vodenje distribucijskega omrežja;
– usklajeno delovanje distribucijskega omrežja s sosednjimi omrežji;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim
operaterjem prenosnih in distribucijskih omrežij, ki so povezana
z omrežjem sistemskega operaterja;
– obdelavo podatkov in obračun distribucije zemeljskega
plina in sistemskih storitev;
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distribucijskem omrežju;
– izvajanje meritev.
(2) Sistemski operater upravlja distribucijsko omrežje,
vključno s priključnimi plinovodi.
3. Vodenje distribucijskega omrežja
28. člen
(1) Sistemski operater mora skrbeti za uravnotežene
obratovalne razmere na distribucijskem omrežju.
(2) V okviru tehničnih možnosti je sistemski operater dolžan vzdrževati takšne pretočno tlačne razmere na distribucijskem omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje.
(3) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna storitev ter ugotavljanja, koliko zemeljskega plina je
bilo prevzetega v distribucijsko omrežje in predanega iz njega
morajo biti na vseh prevzemnih in predajnih mestih ustrezne
merilne naprave, skladno z opredelitvijo prevzemnih mest iz
5. člena tega akta.
29. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da se plinska napeljava
od konca priključnega plinovoda uporablja na način, da niso
možne motnje na drugih plinskih napeljavah, in da ni motečih
posledic za naprave sistemskega operaterja.
(2) Uporabnik mora sistemskemu operaterju omogočiti
dostop do naprav sistemskega operaterja, kot tudi do plinske
napeljave priključene na distribucijsko omrežje, in sicer po
predhodni najavi, razen v primeru preteče nevarnosti, tako da
sistemski operater lahko uresničuje svoje pravice in dolžnosti,
kot so:
– odčitavanje merilnih naprav;
– vzdrževanje naprav sistemskega operaterja;
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.
4. Napovedovanje in potrjevanje uporabe distribucijskega
omrežja
30. člen
(1) Uporabniki morajo sistemskemu operaterju posredovati tehnične podatke iz veljavne pogodbe o dobavi zemeljske-

Uradni list Republike Slovenije
ga plina v zvezi z roki in količinami dobave plina najkasneje v
roku sedem delovnih dni pred začetkom veljavnosti posamezne
pogodbe o dobavi.
(2) Sistemski operater lahko zahteva od uporabnika, da
mu posreduje dnevno napoved za posameznega odjemalca,
kadar je letni odjem na predajnem mestu odjemalca večji od
100.000 Sm³ zemeljskega plina, pri čemer mora sistemski
operater ravnati nediskriminatorno.
(3) Uporabnik je pri napovedovanju odjema zemeljskega
plina in uporabe distribucijskega omrežja odgovoren za pravilnost posredovanih podatkov.
31. člen
Če sistemski operater od uporabnika ne prejme zahtevanih podatkov iz prejšnjega člena, lahko sistemski operater temu
uporabniku do prejetja le-teh, zaradi zagotavljanja zanesljivosti
oskrbe, onemogoči odjem zemeljskega plina.
5. Obravnavanje odstopanj
32. člen
(1) Vsak uporabnik je dolžan zagotoviti, da ne pride do
razlik med količino zemeljskega plina, ki jo dobavitelj zanj preda v distribucijsko omrežje, in količino zemeljskega plina, ki jo
uporabnik odjema iz distribucijskega omrežja.
(2) Če do te razlike pride, mora uporabnik o tem nemudoma obvestiti sistemskega operaterja in v najkrajšem času
zagotoviti, da pride do uskladitve med predano in prevzeto
količino zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja.
(3) Če uporabnik ne zagotovi uskladitve iz prejšnjega
odstavka, mu sistemski operater lahko omeji ali prekine distribucijo zemeljskega plina. V tem primeru sistemski operater
ni odgovoren za morebitne škodne posledice. Uporabnik je
odgovoren za morebitno škodo, ki jo povzroči drugim uporabnikom.
(4) V zvezi z ugotavljanjem morebitne škode, ki jo povzroči določen uporabnik drugim uporabnikom z neuskladitvijo
količin zemeljskega plina, ki jih preda v distribucijsko omrežje
in količinami zemeljskega plina, ki jih odjema iz distribucijskega
omrežja, mora sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina na zahtevo sistemskega operaterja temu posredovati podatke o prevzetih količinah posameznih dobaviteljev
zemeljskega plina po posameznih prevzemnih mestih, na katerih sistemski opearetr prevzame zemeljski plin od sistemskega
operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina za potrebe
posameznega dobavitelja.
33. člen
(1) Sistemski operater lahko spremlja odstopanja med
prevzemom in predajo zemeljskega plina za posameznega
odjemalca, ki odjema več kot 70.000 Sm3/leto zemeljskega
plina na enem odjemnem mestu in ima k merilni napravi
prigrajeno tarifno spominsko enoto za ugotavljanje dnevne
in urne predaje zemeljskega plina. Če ni usklajene predaje v
distribucijsko omrežje in odjema iz distribucijskega omrežja,
sistemski operater lahko pozove odjemalca, da v določenem
roku uskladi odstopanja. Kolikor odjemalec te uskladitve ne
izvede v predpisanem roku s strani sistemskega operaterja,
mu sistemski operater omeji ali prekine distribucijo zemeljskega plina.
(2) Sistemski operater ugotavlja količino prevzetega zemeljskega plina za odjemalca iz prejšnjega odstavka na podlagi
podatkov, ki mu jih mora zagotoviti uporabnik in količino predanega zemeljskega plina za končnega uporabnika iz prejšnjega
odstavka na podlagi naprave iz 55. člena, ki omogoča daljinski
prenos podatkov o predani količini zemeljskega plina.
(3) Če uporabnik ne zagotovi podatkov o količini prevzetega zemeljskega plina za konkretnega odjemalca, ima sistemski
operater pravico omejiti ali prekiniti distribucijo zemeljskega
plina vsem odjemalcem tega uporabnika brez odgovornosti za
morebitne škodne posledice.
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IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA V
KRIZNIH STANJIH
1. Krizna stanja
34. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno
uravnoteženo obratovanje dela ali celotnega distribucijskega
omrežja in prekinjena ali ustavljena distribucija zemeljskega
plina.
(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima
sistemski operater pravico in obveznost, da takoj izvede možne
tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo zemeljskega plina.
2. Višja sila
35. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino, ki
je izven nadzora sistemskega operaterja in onemogoča distribucijo zemeljskega plina, kot so na primer tehnične okvare in
poškodbe na povezanih prenosnih in distribucijskih omrežjih,
izpad električnega omrežja na območju odjemalca zemeljskega plina in zmrzovanje ali nastajanje hidratov na plinskih
napeljavah.
36. člen
(1) Kadar sistemski operater delno ali v celoti ne izpolni
pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov.
(2) Če višja sila sistemskemu operaterju delno ali v celoti
preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni,
se morata sistemski operater in uporabnik pisno dogovoriti o
nadaljnjem izvrševanju pogodbe.
3. Obveščanje uporabnikov
37. člen
Sistemski operater mora preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o
nastanku kriznega stanja ali višje sile.
4. Odškodninska odgovornost
38. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije zemeljskega plina zaradi delovanja višje sile in ob upoštevanju razlogov iz 36. in 37. člena tega akta, sistemski operater ni odškodninsko odgovoren dobaviteljem, uporabnikom in odjemalcem
zemeljskega plina ter tretjim osebam.
(2) Sistemski operater je odškodninsko odgovoren, če
povzroči krizno stanje.
V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA
DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
1. Priključitev na distribucijsko omrežje
39. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in plinovodi, ki
se jih priključuje na distribucijsko omrežje, morajo izpolnjevati
predpisane tehnične normative in druge pogoje za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega delovanja v povezavi z
distribucijskim omrežjem.
(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in plinovodi, ki
postanejo del distribucijskega omrežja, morajo biti zgrajeni po
enakih ali primerljivih tehničnih normativih kot del distribucijskega omrežja, na katerega se priključijo in za katerega je bilo
izdano uporabno dovoljenje.
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(3) Neposredno priključitev na distribucijsko omrežje izvede sistemski operater.
(4) Sistemski operater mora izvesti prvo zaplinjanje distribucijskega omrežja z zemeljskim plinom.
40. člen
Z izvedbo ali opustitvijo preizkusa plinske napeljave uporabnika omrežja, kot tudi z odobritvijo in izvedbo zaplinjanja,
sistemski operater ne prevzame nobene odgovornosti za brezhibnost plinske napeljave.
2. Postopek zaplinjanja glavnega plinovoda
41. člen
(1) Pred izvedbo zaplinjanja glavnega plinovoda morajo
biti sistemskemu operaterju predloženi naslednji dokumenti:
– uporabno dovoljenje ali
– odločba o poskusnem obratovanju.
(2) Po končanem poskusnem obratovanju mora uporabnik skladno s predpisi sistemskemu operaterju predložiti uporabno dovoljenje.
(3) Zaplinjanje glavnega plinovoda izvede sistemski operater.
3. Postopek zaplinjanja priključnega plinovoda
42. člen
(1) Uporabnik mora pred izvedbo zaplinjanja priključnega
plinovoda sistemskemu operaterju predložiti:
a) dokazilo o zanesljivosti objekta skladno s predpisi, ki
urejajo graditev objektov ali
b) odločbo o poskusnem obratovanju ali
c) dokazila o usposobljenosti instalacijskega podjetja ali
obrtnika, ki je izvedlo priključni plinovod, da je za to dejavnost
registrirano in usposobljeno, certifikate o skladnosti vgrajenih
materialov, zapisnik o tlačnem preizkusu priključnega plinovoda, dokazilo o vrisu priključnega plinovoda v kataster plinovodnega omrežja sistemskega operaterja, izjavo o izvajanju
nadzora s strani sistemskega operaterja.
(2) Sistemski operater lahko zaradi zagotovitve varnosti
zahteva tudi izpolnjevanje dodatnih pogojev.
(3) Zaplinjanje priključnega plinovoda izvede sistemski
operater.
(4) Zaplinjanje priključnega plinovoda uporabniku še ne
dovoljuje tudi odjema plina.
4. Merjenje pretoka in količin zemeljskega plina
43. člen
Sistemski operater mora zagotoviti meritve količin zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na vseh prevzemnih in
predajnih mestih, skladno z Dogovorom o določanju količin
in dnevnega odjema za Energetiko Celje glede na specifike
priključitev distribucijskega omrežja na prenosno omrežje na
širšem področju Celja.
44. člen
(1) Na predajnem mestu se meri količino pretečenega
zemeljskega plina v standardnih kubičnih metrih (Sm3). Standardni kubični meter (Sm3) je količina zemeljskega plina v
volumnu 1 m3 pri absolutnem tlaku 101,325 kPa (1,01325 bar)
in temperaturi 15 °C.
(2) Stroške porabljene električne energije za delovanje
merilnih naprav in naprav za daljinski prenos podatkov pokriva
odjemalec.
45. člen
(1) Merilne naprave za ugotavljanje predanih količin zemeljskega plina so plinomeri in korektorji volumna.
(2) Pri uporabnikih, ki imajo merilne naprave nameščene
na delu plinske napeljave, kjer je nadtlak zemeljskega plina
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večji od 20 mbar ali manjši oziroma enak 30 mbar, se količine
predanega zemeljskega plina lahko merijo s plinomerom s
prigrajenim korektorjem volumna ali z uporabo korekcijskega
faktorja, pri nadtlaku, večjim od 30 mbar, pa se morajo količine
predanega zemeljskega plina meriti s plinomerom s prigrajenim
korektorjem volumna.
46. člen
(1) Če merilne naprave pri uporabnikih, ki so nameščene
na delu plinske napeljave, kjer je nadtlak zemeljskega plina
večji od 20 mbar ali manjši oziroma enak 30 mbar, nimajo
prigrajenega korektorja volumna, se upošteva, kot da so na
predajnem mestu izpolnjeni standardni pogoji iz 44. člena tega
akta
(2) Uporabnik ima možnost nabave in vgradnje korektorja
volumna na lastne stroške.
47. člen
Merilne naprave sistemski operater namesti vsakemu
novemu uporabniku. Tip, velikost in mesto namestitve merilne
naprave določi projektant v skladu s tehničnimi smernicami
in s soglasjem sistemskega operaterja. Vse merilne naprave
morajo biti označene v skladu s pogoji, ki se nanašajo na meroslovje. Po namestitvi morajo biti merilne naprave plombirane
tako, da je onemogočena njihova demontaža brez poškodbe
plombe.
48. člen
Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem in vzdrževanjem merilnih naprav izvaja sistemski operater.
49. člen
Redne preglede merilnih naprav v zakonitem roku in zamenjavo teh izvaja sistemski operater v skladu s predpisi.
50. člen
Količine predanega zemeljskega plina se ugotovijo na
podlagi odčitka merilne naprave. Merilne naprave odčitava pooblaščena oseba sistemskega operaterja, ali po predhodnem
dogovoru s sistemskim operaterjem uporabnik sam ali se odčitavajo z napravo, ki omogoča daljinski prenos podatkov.
51. člen
Sistemski operater zaračunava uporabniku posredovanje
podatkov o odčitkih merilnih naprav, ki niso zajeti v omrežnini
za distribucijsko omrežje.
52. člen
Pri izvajanju aktivnosti iz 48., 49. in 50. člena tega akta
mora uporabnik sistemskemu operaterju omogočiti neoviran
dostop do vseh svojih merilnih naprav.
53. člen
Če sistemski operater zaradi odsotnosti uporabnika ali
zaradi drugih razlogov na strani uporabnika ni mogel odčitati
merilne naprave, je uporabnik dolžan na podlagi obvestila, sistemskemu operaterju javiti pravilen odčitek v roku in na način,
ki ga določi sistemski operater. Če uporabnik ne javi odčitka
ali sistemskemu operaterju ne omogoči dostopa do merilnih
naprav, mu sistemski operater določi količino predanega plina
glede na njegovo dinamiko oskrbe s plinom v preteklem obdobju, upoštevaje tudi druge možne vplive.
54. člen
(1) Če se ugotovi, da so zaradi okvare merilne naprave,
ki je nastala brez krivde uporabnika, količine predanega zemeljskega plina nepravilno merjene oziroma registrirane, se na
podlagi dokumentiranih podatkov izmerjene količine plina sporazumno popravijo za čas, od zadnje kontrole merilne naprave
do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ 12 mesecev od
dneva, ko so bile nepravilnosti ugotovljene.
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(2) Pri tem je potrebno upoštevati vse okoliščine, v katerih je uporabnik odjemal plin v času, ko so merilne naprave
nepravilno merile oziroma registrirale količine predanega
plina.
(3) Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih
količin, se popravek izvrši tako, da se predane količine plina
za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave niso
pravilno merile oziroma registrirale teh količin, določi na
podlagi srednjih vrednosti predanih količin, v obdobju pred
in po nastanku okvare, z upoštevanjem dinamike distribucije
plina.
(4) Če je pri odjemalcu zaradi namestitve ali odstranitve plinskih naprav treba zamenjati merilno napravo z novo
drugih dimenzij in karakteristik, nosi stroške nabave in vgradnje nove merilne naprave ter ostalih stroškov predelave
priključka odjemalec.
(5) Sistemski operater in odjemalec imata poleg rednih pregledov vedno pravico kontrolirati točnost merilne
naprave.
(6) Če se pri preizkusu izkaže, da je točnost merilne
naprave izven dopustnih meja, plača stroške pregleda sistemski operater, v nasprotnem primeru pa odjemalec oziroma lastnik merilne naprave.
55. člen
(1) Odjemalci, katerim sistemski operater preda več
kot 70.000 Sm3/leto zemeljskega plina na enem odjemnem
mestu, imajo lahko k merilni napravi prigrajeno tarifno spominsko enoto za ugotavljanje dnevne in urne predaje plina. V
primeru vgrajenega korektorja volumna s spominsko enoto,
tarifna spominska enota ni potrebna.
(2) Odjemalci, katerim sistemski operater preda več
kot 100.000 Sm3/leto zemeljskega plina na enem odjemnem
mestu, morajo imeti k merilni napravi prigrajeno tarifno spominsko enoto za ugotavljanje dnevne in urne predaje plina. V
primeru vgrajenega korektorja volumna s spominsko enoto,
tarifna spominska enota ni potrebna.
(3) Odjemalci iz prejšnjega odstavka morajo k merilni
napravi s prigrajeno tarifno spominsko enoto oziroma korektorju volumna, prigraditi še napravo, ki omogoča daljinski
prenos podatkov o predani količini plina in o drugih parametrih plina (tlak, temperatura), če to ne omogoča že sama
naprava. Zahtevane lastnosti naprav s funkcijo daljinskega
prenosa podatkov predpiše sistemski operater.
(4) V primeru, da odjemalec nima vgrajene merilne
naprave iz drugega odstavka tega člena, je do vgradnje
merilne naprave uvrščen v ustrezno nižjo odjemno skupino,
za katero namestitev takšne naprave ni potrebna.
(5) Tarifne spominske enote in naprave, ki omogočajo
daljinski prenos podatkov, namešča, premešča in vzdržuje
sistemski operater na stroške uporabnika.
(6) Odjemalci, pri katerih so nameščene merilne naprave, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo,
morajo sistemskemu operaterju, če je to tehnično možno,
omogočiti priklop na električno omrežje.
56. člen
(1) Vsem uporabnikom omrežja, ki nimajo prigrajenega
korektorja volumna ali tarifne spominske enote, sistemski
operater obračunava omrežnino na podlagi standardnega
obremenitvenega profila skladno s pogodbo o dostopu.
(2) Vsem ostalim uporabnikom omrežja sistemski operater obračunava omrežnino na podlagi podatkov, odčitanih
s korektorja volumna oziroma tarifne spominske enote, upoštevajoč pogodbo o dostopu.
5. Kakovost zemeljskega plina
57. člen
(1) Kakovost prevzetega zemeljskega plina na prevzemnem mestu se dvakrat mesečno spremlja s certifikati o
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sestavi zemeljskega plina, ki jih sistemskemu operaterju
posreduje sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina.
(2) Vsak dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje, je dolžan
na zahtevo sistemske operaterja predložiti specifikacijo o
količini oziroma sestavi zemeljskega plina, ki ga je predal
v transport.
58. člen
(1) Sistemski operater je dolžan sprejeti v distribucijo
le zemeljski plin z lastnostmi določenimi v Prilogi 1, ki je
sestavni del tega akta. Kolikor kakovost zemeljskega plina
odstopa od te specifikacije, sistemski operater ni dolžan
prevzeti zemeljskega plina v distribucijo.
(2) Sistemski operater ima pravico, da uporabniku na
predajnem mestu predaja zemeljski plin z drugačno sestavo, kot je tista na prevzemnem mestu, kolikor zemeljski plin
ustreza zahtevanim lastnostim, določenih v Prilogi 1 tega
akta.
(3) Sistemski operater mora zemeljski plin v distribucijskem omrežju odorirati z dodajanjem odorirnega sredstva, s
čemer zemeljski plin pridobi značilen vonj. Odorirno sredstvo
se zemeljskemu plinu izjemoma ne dodaja, ko to zaradi
tehnoloških omejitev ni dopustno. V tem primeru mora sistemski operater zagotoviti nadomestno metodo ali sredstvo
za ugotavljanje netesnosti omrežja.
6. Zasedenost distribucijskega omrežja
59. člen
(1) Podatki o zasedenosti distribucijskega omrežja so
javni.
(2) Sistemski operater podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja ugotavlja na podlagi pretočno-tlačnih
razmer v distribucijskem omrežju in podatkov iz sklenjenih
pogodb o dostopu, sklenjenih pogodb o priključitvi ter izdanih
soglasij k priključitvi na distribucijsko omrežje.
(3) Sistemski operater mora podatke o zasedenosti
distribucijskega omrežja posredovati (potencialnemu) uporabniku najkasneje v 30 dneh po prejemu zahteve za dostop
do distribucijskega omrežja.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
60. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati predpisi,
s katerimi je urejeno področje sistemskih obratovalnih navodil za geografsko območje iz 1. člena tega akta.
61. člen
Ta akt prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
62. člen
Ta akt velja do uveljavitve splošnega akta sistemskega
operaterja družbe Energetika Celje javno podjetje, d. o. o.,
ki bo urejal sistemska obratovalna navodila za geografsko
območje iz 1. člena tega akta.
Št. 25-12/2006-13/ZP-33
Maribor, dne 20. septembra 2007
EVA 2007-2111-0132
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Franc Žlahtič l. r.
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PRILOGA 1
Kemične in fizikalne lastnosti zemeljskega plina
SODO je dolžan sprejeti v distribucijo le zemeljski plin z
naslednjimi lastnostmi:
a. Kemična sestava
(v mol odstotkih):
metan (C1)
etan (C2)
propan, butan in težji
(C3, C4+)
kisik (O2)
dušik (N2)
ogljikov dioksid (CO2)

minimum
maksimum
maksimum

89,7%
6,3%
2,1%

brez
maksimum
maksimum

2,1%
1,575%

maksimum
maksimum
maksimum

6,3 mg/Sm3
15,75 mg/Sm3
105,00 mg/ Sm3

b. Vsebnost žvepla:
žveplovodik (H2S)
merkaptansko žveplo
skupaj žvepla
c. Spodnja kurilna
vrednost:
minimum
maksimum

33650 kJ/Sm3
36630 kJ/Sm3

(15 °C)
(15 °C)

d. Rosišče:
vode:
ogljikovodikov:
e. Temperatura:
f.

ne višje kot minus 7 °C pri tlaku
39 bar
ne višje kot minus 5 °C pri tlaku
od 39 bar do 69 bar
maksimum

42 °C

Plin brez mehanskih primesi, smol ali spojin, ki tvorijo
smole.

4619.

Sistemska obratovalna navodila za
distribucijsko omrežje zemeljskega plina za
geografska območja Mestne občine Maribor,
Občine Ruše, Občine Hoče - Slivnica, Občine
Šentilj, Občine Selnica ob Dravi in Občine
Miklavž na Dravskem polju

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena in prvega odstavka 87.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja

SISTEMSKA OBRATOVALNA
NAVODILA
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za
geografska območja Mestne občine Maribor,
Občine Ruše, Občine Hoče - Slivnica, Občine
Šentilj, Občine Selnica ob Dravi in Občine
Miklavž na Dravskem polju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih
Mestne občine Maribor, Občine Ruše, Občine Hoče - Slivnica,
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Občine Šentilj, Občine Selnica ob Dravi in Občine Miklavž na
Dravskem polju, na katerih izvaja gospodarsko javno službo
dejavnost sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater) Plinarna Maribor družba za proizvodnjo, distribucijo energentov,
trgovino in storitve d.d.
(2) Ta akt se uporablja za sistemskega operaterja ter za
odjemalce in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem
omrežju (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične osebe,
ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na
distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih objektih.
(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z
zemeljskim plinom;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko
omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje
distribucijskih omrežij različnih sistemskih operaterjev.
(5) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja, navedena v prvem odstavku tega člena.
2. Naloge sistemskega operaterja
2. člen
Sistemski operater je odgovoren za:
– distribucijo zemeljskega plina;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega
omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega
omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja;
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom, s tem da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega omrežja;
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– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim
operaterjem, z omrežji katerih je distribucijsko omrežje, ki ga
upravlja, povezano;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do distribucijskega omrežja;
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode
celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov
pri uporabnikih.
3. Zaupnost podatkov in informacij
3. člen
(1) Sistemski operater mora varovati zaupnost podatkov
in informacij, ki jih pridobi od uporabnikov, razen če predpis
zahteva, da se taki podatki objavijo ali posredujejo državnim
ali drugim organom.
(2) Sistemski operater ne sme zlorabiti podatkov in informacij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucijskega omrežja.
(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemalcev mora sistemski operater skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdelovati zakonito in pošteno. Zaradi
zavarovanja osebnih podatkov mora sistemski operater organizirati organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke
in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje
slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh
podatkov.
(4) Osebne podatke sistemski operater shranjuje le toliko
časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega
so se zbirali ali nadalje obdelovali.
4. Pojmi in definicije
4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo
uporabljeni pojmi naslednji pomen:

– distribucija zemeljskega plina:

je transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju;

– distribucijsko omrežje:

je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, določenim s strani lokalne skupnosti kot območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in po katerem se izvaja
distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev;

– dobava zemeljskega plina:

je prodaja, tudi nadaljnja, zemeljskega plina odjemalcem;

– dobavitelj zemeljskega plina:

pravna ali fizična oseba, ki odjemalcu na osnovi pogodbe dobavlja zemeljski plin;

– dostop:

uporaba distribucijskega omrežja zemeljskega plina od prevzemnih mest na prenosnem
omrežju zemeljskega plina do predajnega mesta za odjem dogovorjene količine zemeljskega
plina ob dogovorjenem času;

– glavni plinovod:

je plinovod v distribucijskem omrežju, na katerega so vezani priključni plinovodi (hišni priključek);

– izravnava:

je postopek izravnave med pogodbeno prevzeto količino na enem ali več prevzemnih mestih
in predano količino zemeljskega plina na enem ali več predajnih mestih uporabnika omrežja;

– odorizacija:

dodajanje odorirnega sredstva zemeljskemu plinu s čemer dosežemo, da zemeljski plin pridobi
značilen in prepoznaven vonj;

– odjemalec:

pravna ali fizična oseba, ki je na pogodbeni osnovi oskrbovana z zemeljskim plinom za lastno
rabo ali nadaljnjo prodajo;

– oskrba:

je distribucija in dobava zemeljskega plina;

– plinovod:

je sistem cevovodov z vso pripadajočo opremo in postajami do izstopnega mesta;

– pogodba o dobavi:

je pogodba, ki jo skleneta odjemalec in dobavitelj zemeljskega plina, s katero si odjemalec
zagotovi dobavo zemeljskega plina v dogovorjeni količini, dinamiki in kvaliteti;

– pogodba o dostopu:

je pogodba, ki jo skleneta uporabnik in sistemski operater in s katero se sporazumeta o uporabi
distribucijskega omrežja;
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– pogodba o priključitvi:

je pogodba, ki jo skleneta vlagatelj vloge za priključitev na distribucijsko omrežje in sistemski
operater, s katero dogovorita pravna, tehnična in komercialna razmerja za izvedbo priključitve
na distribucijsko omrežje;

– predajno mesto:

je mesto, na katerem sistemski operater preda uporabniku zemeljski plin;

– prevzemno mesto:

je točka na distribucijskem omrežju, v kateri sistemski operater na podlagi pogodbe z uporabnikom prevzame v distribucijo dogovorjene količine zemeljskega plina;

– priključitev:

je izvedba fizične povezave priključnega plinovoda na distribucijsko omrežje sistemskega
operaterja;

– priključni plinovod:

je plinovod od glavnega plinovoda do izstopnega mesta;

– sistemski operater:

je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina;

– uporabnik:

je pravna ali fizična oseba, ki iz distribucijskega omrežja odjema ali v distribucijsko omrežje
oddaja zemeljski plin;

– zaplinjanje:

je zapolnitev plinovoda, postrojenj ali objektov z zemeljskim plinom

II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE
Z ZEMELJSKIM PLINOM
1. Distribucijsko omrežje
5. člen
(1) Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest do
predajnih mest uporabnikom.
(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem
plinovodnega omrežja, merilno-regulacijskih postaj ter druge
opreme, s skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad
distribucijskim omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v
varnostnem pasu plinovodov, je sistemski operater dolžan
zagotavljati varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega
omrežja.
2. Razvoj distribucijskega omrežja
6. člen
Sistemski operater izdela predloge za nadaljnji razvoj
distribucijskega omrežja, skladno z odlokom lokalne skupnosti
o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja ter na podlagi analize izvajanja distribucije in
upravljanja distribucijskega omrežja, značilnosti pretočnih in
tlačnih obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega omrežja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij
za priključitev, anket ter drugih podatkov.
3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje
distribucijskega omrežja
7. člen
Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter
drugih delih na distribucijskem omrežju se morajo upoštevati
določbe predpisov, ki urejajo tehnične pogoje za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom
do vključno 16 barov in drugih predpisov.
8. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju,
začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju
ter drugih delih distribucijskega omrežja, se zaradi poenotenja
opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov, načinov izvedbe, geodetskih posnetkov, katodne zaščite in drugih
elementov distribucijskega omrežja, uporablja tudi tehnične
zahteve sistemskega operaterja.
(2) Tehnične zahteve sistemskega operaterja so javne.

4. Nadzor in zavarovanje plinovoda
9. člen
(1) Sistemski operater ima zaradi zagotovitve zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja pravico in dolžnost
predlagati potrebne spremembe na distribucijskem omrežju
ter podati tehnične zahteve, katere mora distribucijsko omrežje
zagotavljati.
(2) Sistemski operater ima zaradi zagotovitve zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja pravico gradnje in
izključno pravico nadzora nad gradnjo plinovoda na stroške
investitorja gradnje.
(3) Pred začetkom projektiranja ali poseganja v prostor je
dolžan projektant, izvajalec del ali investitor gradnje pridobiti
podatke o katastru plinovoda od sistemskega operaterja.
(4) Po končani izgradnji morajo biti vsi plinovodi geodetsko posneti in vneseni v kataster energetskih in komunalnih
vodov, skladno s predpisi in tehničnimi zahtevami sistemskega
operaterja.
10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti plinovodov, naprav in objektov
na plinovodih ter varnosti objektov, naprav in premoženja ter
zdravja in življenja ljudi in živali v območju plinovodov, izdaja
sistemski operater soglasja k nameravanim posegom tretjih
oseb v varnostni pas plinovoda.
(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane posege v območje varnostnih pasov plinovodov in
predložene projektne dokumentacije, sistemski operater,
upoštevajoč določbe tehničnih predpisov, odloči o zahtevi za
izdajo soglasja.
11. člen
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se poseg v varnostnem pasu plinovoda izvede skladno s predpisi
o graditvi objektov, s predpisi, ki urejajo tehnične pogoje za
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim
delovnim tlakom do vključno 16 barov in tem aktom.
12. člen
V varnostnem pasu plinovoda ima sistemski operater
pravico nadzorovati dejavnosti in posege in pravico dostopa
do plinovoda. Širina pasu na vsako stran plinovoda je določena
glede na delovni tlak plina v plinovodu.
13. člen
Uporabnik zemeljskega plina, fizična ali pravna oseba
so dolžni za izvrševanje obveznosti zagotoviti sistemskemu
operaterju prost dostop do plinovoda, kadar se le-ta nahaja na
njegovih nepremičninah.
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5. Služba stalne pripravljenosti
14. člen
Sistemski operater mora organizirati nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega omrežja.
15. člen
(1) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske,
telemetrijske in programske opreme, ki omogoča:
– distribucijo zemeljskega plina in vodenje distribucijskega omrežja;
– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v
distribucijskem omrežju;
– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih
obratovalnih razmer;
– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucijskem omrežju kot na primer merilno-regulacijskih postaj ter
drugih objektov,
– nadzor nad prevzemom in predajo zemeljskega plina
večjih uporabnikov;
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja, napovedovanje odjema zemeljskega plina in alociranje prevzetih količin zemeljskega plina.
(2) Sistemski operater mora organizirati službo stalne
pripravljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distribucijskega omrežja.
6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem omrežju
16. člen
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja
distribucijskega omrežja je sistemski operater dolžan izvajati
naslednje aktivnosti:
– vzdrževanje distribucijskega omrežja,
– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila, adaptacije in rekonstrukcije distribucijskega omrežja,
– zaščito plinovodnega omrežja pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi;
– sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja,
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v
varnostnem pasu plinovodov,
– servisiranje naprav in opreme.
(2) Izvedbo del iz prvega odstavka tega člena lahko sistemski operater odda tudi drugemu, ustrezno usposobljenemu
izvajalcu. Dela se morajo izvajati skladno z operativnimi tehnološkimi navodili sistemskega operaterja.
7. Predvidena dela na distribucijskem omrežju
17. člen
(1) Sistemski operater sme brez odškodninske odgovornosti začasno prekiniti dobavo zemeljskega plina zaradi izvedbe naslednjih aktivnosti:
– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitev omrežja.
(2) Za predvideno omejitev ali prekinitev distribucije plina
mora sistemski operater izbrati čas, ki čim manj prizadene
odjemalce zemeljskega plina. Predvidena dela se ne smejo
izvajati v času, ko je pričakovati večjo porabo zemeljskega
plina.
(3) Sistemski operater mora o predvideni prekinitvi pravočasno obvestiti odjemalce v pisni obliki, v primeru, da gre
za širši krog odjemalcev, pa prek sredstev javnega obveščanja
vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
(4) Obvestilo mora vsebovati del plinovodnega omrežja,
ki je v delu, s predvidenim časom omejitve ali prekinitve distribucije zemeljskega plina.
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18. člen
(1) Če je sistemski operater pozvan, da izvede na distribucijskem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb,
izvede ta dela na stroške naročnika del, po predhodni presoji
upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike. Sistemski operater ni odškodninsko odgovoren za
omejitve ali prekinitve distribucije oziroma dobave zemeljskega
plina zaradi izvedbe takih del.
(2) Sistemski operater prične z deli na zahtevo tretje osebe potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi
prizadetimi uporabniki.
8. Izredna in nepredvidena dela na distribucijskem
omrežju
19. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju,
ki nastanejo kot posledica višje sile ali tretje osebe, mora sistemski operater, v najkrajšem možnem času izvesti izredna in
nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega
delovanja distribucijskega omrežja ali organizirati potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.
20. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko sistemski operater, če
je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih
razlogov, začasno omeji ali prekine distribucijo zemeljskega plina. O dogodku mora z navedbo predvidenega časa za odpravo
nastalih motenj nemudoma obvestiti prizadete odjemalce.
21. člen
(1) Zaradi izvedbe izrednih in nepredvidenih del z namenom zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja
distribucijskega omrežja, sistemski operater uporabnikom ne
odgovarja za morebitno nastalo škodo zaradi omejene ali prekinjene distribucije zemeljskega plina.
(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izrednih in nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.
9. Prekinitev distribucije
22. člen
Sistemski operater ustavi uporabniku distribucijo zemeljskega plina po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, in sicer če
uporabnik:
– moti distribucijo zemeljskega plina drugim uporabnikom;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo sistemskega operaterja, dostop do vseh delov priključnega plinovoda, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav, kadar te naprave povzročajo motnje;
– brez soglasja sistemskega operaterja priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave ali če omogoči prek
svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov;
– na opomin sistemskega operaterja ne zniža odjema
oziroma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost
v zahtevanem roku;
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin ali
če uporablja zemeljski plin brez zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih;
– ne plača odstopanj ali cene za uporabo omrežij v roku,
določenem v skladu s splošnimi pogoji za dobavo in odjem
zemeljskega plina;
– v roku, ki ga določi sistemski operater oziroma pristojni
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci;
– nima dobavitelja.
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23. člen
Sistemski operater ustavi uporabniku omrežja distribucijo
zemeljskega plina brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali
napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje;
– ob pomanjkanju zemeljskega plina ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema plina iz distribucijskega
omrežja.
24. člen
Sistemski operater lahko brez obvestila prekine distribucijo zemeljskega plina tistemu uporabniku, ki si na prevzemnem
mestu ni zagotovil količin zemeljskega plina, kar dokazuje s
sklenjeno pogodbo o dobavi.
25. člen
(1) Sistemski operater je dolžan uporabnika distribucijskega omrežja, ki mu je bila ustavljena distribucija zemeljskega
plina, na njegove stroške ponovno priključiti na omrežje najkasneje v treh delovnih dneh, ko ugotovi, da je uporabnik omrežja
odpravil razloge za ustavitev distribucije plina.
(2) Sistemski operater, ki je uporabniku omrežja neutemeljeno ustavil ali prekinil distribucijo plina, mora nemudoma in
na svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave
uporabnika omrežja na svoje omrežje.
26. člen
(1) Sistemski operater ima pravico do povračila škode, ki
je nastala zaradi ravnanj uporabnika distribucijskega omrežja,
zaradi katerih mu je ustavil distribucijo zemeljskega plina po
predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.
(2) Uporabnik omrežja, ki mu je sistemski operater neutemeljeno ustavil ali prekinil distribucijo zemeljskega plina, ima
pravico do povračila škode, ki mu je bila s tem povzročena.
III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
1. Sistemske storitve
27. člen
Sistemske storitve, ki jih sistemski operater zagotavlja
uporabniku omrežja v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja;
– odoriranje zemeljskega plina;
– zagotavljanje lastne rabe zemeljskega plina;
– zagotavljanje izgub zemeljskega plina;
– ugotavljanje in obračunavanje odstopanj med pogodbeno in predano količino zemeljskega plina od napovedi;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom omrežja,
da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.
2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do
distribucijskega omrežja
28. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja vključujejo predvsem naslednje aktivnosti:
– zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja;
– varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega omrežja;
– načrtovanje distribucijskega omrežja;
– vodenje distribucijskega omrežja;
– usklajeno delovanje s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja zemeljskega plina in s sistemskimi operaterji
distribucijskih omrežij v sosednjih občinah;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim
operaterjem prenosnih in distribucijskih omrežij zemeljskega
plina, ki so povezana z dotičnim omrežjem sistemskega operaterja;
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– obdelavo podatkov in obračun distribucije zemeljskega
plina in sistemskih storitev;
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distribucijskem omrežju;
– izvajanje meritev.
(2) Sistemski operater upravlja distribucijsko omrežje,
vključno s priključnimi plinovodi. V primeru priključitve uporabnika na omrežje mora uporabnik dovoliti sistemskemu
operaterju brezplačno uporabo zemljišča in delov stavbe za
izgradnjo priključnega plinovoda, namestitev regulatorja tlaka
in merilnih naprav.
3. Vodenje distribucijskega omrežja
29. člen
(1) Sistemski operater mora skrbeti za uravnotežene
obratovalne razmere na in v distribucijskem omrežju.
(2) V okviru tehničnih možnosti je sistemski operater dolžan vzdrževati takšne pretočno–tlačne razmere v distribucijskem omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje.
(3) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna storitev ter ugotavljanja, koliko zemeljskega plina je bilo
prevzetega v distribucijsko omrežje in predanega iz njega,
morajo biti na vseh prevzemnih in predajnih mestih ustrezne
merilne naprave.
30. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da se plinska napeljava
od konca priključnega plinovoda uporablja na način, da niso
možne motnje na drugih plinskih napeljavah in da ni motečih
posledic za naprave sistemskega operaterja.
(2) Uporabnik mora sistemskemu operaterju omogočiti
dostop do naprav sistemskega operaterja kot tudi do plinske
napeljave, priključene na distribucijsko omrežje po predhodni najavi, razen v primeru preteče nevarnosti, na način,
da sistemski operater lahko uresničuje naslednje pravice in
dolžnosti,:
– odčitavanje merilnih naprav;
– vzdrževanje naprav sistemskega operaterja;
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.
4. Napovedovanje in potrjevanje uporabe
distribucijskega omrežja
31. člen
(1) Uporabniki morajo sistemskemu operaterju posredovati tehnične podatke iz veljavne pogodbe o dobavi zemeljskega plina v zvezi z roki in količinami dobave zemeljskega
plina najkasneje v roku sedmih delovnih dni pred začetkom
veljavnosti posamezne pogodbe o dobavi.
(2) Sistemski operater lahko zahteva od uporabnika, da
mu posreduje dnevno napoved za posameznega odjemalca,
kadar je letni odjem na predajnem mestu odjemalca večji od
100.000 Sm³ zemeljskega plina, pri čemer mora sistemski
operater ravnati nediskriminatorno.
(3) Izvajanje dnevne napovedi koriščenja zmogljivosti za
predajno mesto je možna samo v primeru, kadar odjemalec
razpolaga z napravo za spremljanje porabe zemeljskega plina, ki omogoča sistemskemu operaterju odčitavanje urnega
in dnevnega odjema.
(4) Uporabnik je pri napovedovanju odjema zemeljskega
plina in uporabe distribucijskega omrežja odgovoren za pravilnost posredovanih podatkov.
32. člen
V primeru, da sistemski operater od uporabnika ne prejme zahtevanih podatkov iz prejšnjega člena, lahko sistemski
operater temu uporabniku do prejetja le-teh zaradi zagotavljanja zanesljivosti oskrbe, ustavi distribucijo zemeljskega
plina.
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5. Obravnavanje odstopanj

2. Višja sila

33. člen
(1) Vsak uporabnik distribucijskega omrežja zagotavlja,
da ne pride do razlik med količino zemeljskega plina, ki
jo dobavitelj zanj preda v distribucijsko omrežje, in količino
zemeljskega plina, ki jo uporabnik odjema iz distribucijskega
omrežja.
(2) Če do te razlike pride, mora uporabnik o tem nemudoma obvestiti sistemskega operaterja in v najkrajšem času
zagotoviti, da pride do uskladitve med predano in prevzeto
količino zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja.
(3) Če uporabnik ne zagotovi uskladitve iz prejšnjega
odstavka, mu sistemski oeprater lahko omeji ali prekine distribucijo zemeljskega plina. V tem primeru sistemski operater ni
odgovoren za morebitne škodne posledice. Uporabnik je odgovoren za morebitno škodo, ki jo povzroči drugim uporabnikom
distribucijskega omrežja.
(4) V zvezi z ugotavljanjem morebitne škode, ki jo povzroči določen uporabnik drugim uporabnikom z neuskladitvijo
količin zemeljskega plina, ki jih preda v distribucijsko omrežje
in količinami zemeljskega plina, ki jih odjema iz distribucijskega
omrežja, mora sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina na zahtevo sistemskega operaterja temu posredovati podatke o prevzetih količinah posameznih dobaviteljev
zemeljskega plina po posameznih prevzemnih mestih, na katerih sistemski operater prevzame zemeljski plin od sistemskega
operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina za potrebe
posameznega dobavitelja.

36. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino,
ki je izven nadzora sistemskega operaterja in je ni bilo mogoče
pričakovati, se ji izogniti oziroma odvrniti, kot so na primer:
povodnji in poplave, potresi, zemeljski plazovi, ukrepi državnih
organov, tehnične okvare in poškodbe na povezanih prenosnih
in distribucijskih omrežjih, izpad električnega omrežja na območju uporabnika ali odjemalca zemeljskega plina in zmrzovanje
ali nastajanje hidratov na plinskih napeljavah.

34. člen
(1) Sistemski operater lahko spremlja odstopanja med
prevzemom in predajo zemeljskega plina za posameznega odjemalca, ki odjema več kot 70.000 Sm3/leto zemeljskega plina
na enem odjemnem mestu in ima k merilni napravi prigrajen
korektor volumna s spominom ali tarifno spominsko enoto za
ugotavljanje dnevne in urne predaje zemeljskega plina.
(2) Če ni usklajene predaje v distribucijsko omrežje in
odjema iz distribucijskega omrežja, sistemski operater lahko
pozove odjemalca, da v določenem roku uskladi odstopanja.
Kolikor odjemalec te uskladitve ne izvede v predpisanem roku
s strani sistemskega operaterja, mu sistemski operater omeji
ali prekine distribucijo zemeljskega plina.
(3) Sistemski operater ugotavlja količino prevzetega zemeljskega plina za odjemalca iz prvega odstavka na podlagi
podatkov, ki mu jih mora zagotoviti uporabnik in količino predanega zemeljskega plina za končnega uporabnika na podlagi
naprave iz 58. člena, ki omogoča daljinski prenos podatkov o
predani količini zemeljskega plina.
(4) Če uporabnik ne zagotovi podatkov o količini prevzetega zemeljskega plina za konkretnega odjemalca, ima sistemski
operater pravico omejiti ali prekiniti distribucijo zemeljskega
plina vsem odjemalcem tega uporabnika brez odgovornosti za
morebitne škodne posledice.
IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
V KRIZNIH STANJIH
1. Krizna stanja
35. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno
uravnoteženo obratovanje dela ali celotnega distribucijskega
omrežja in prekinjena ali ustavljena distribucija zemeljskega
plina.
(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima
sistemski operater pravico in obveznost, da takoj izvede možne
tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo zemeljskega plina.

37. člen
(1) Kadar sistemski operater delno ali v celoti ne izpolni
pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas
njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov.
(2) Če višja sila sistemskemu operaterju delno ali v celoti
preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni,
se morata sistemski operater in uporabnik pisno dogovoriti o
nadaljnjem izvrševanju pogodbe.
3. Obveščanje uporabnikov
38. člen
Sistemski operater mora preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o
nastanku kriznega stanja ali višje sile.
4. Odškodninska odgovornost
39. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije zemeljskega plina zaradi delovanja višje sile in ob upoštevanju razlogov iz 37. in 38. člena tega akta, sistemski operater ni odškodninsko odgovoren dobaviteljem, uporabnikom in odjemalcem
zemeljskega plina ter tretjim osebam.
(2) Sistemski operater je odškodninsko odgovoren, če
povzroči krizno stanje.
V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV
NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
1. Postopek priključitve na distribucijsko omrežje
40. člen
(1) Priključitev energetskih objektov, naprav, napeljav in
plinovodov na distribucijsko omrežje je potrebno izvesti skladno
s predpisi, ki urejajo posege v prostor, graditev objektov, energetskim zakonom in drugimi veljavnimi predpisi.
(2) Postopek in pogoje priključitve urejajo splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja.
2. Priključitev na distribucijsko omrežje
41. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in plinovodi, ki
se jih priključuje na distribucijsko omrežje, morajo izpolnjevati
predpisane tehnične normative in druge pogoje za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega delovanja v povezavi z
distribucijskim omrežjem.
(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in plinovodi, ki
se priključujejo na distribucijsko omrežje, morajo biti zgrajeni
po enakih ali primerljivih tehničnih normativih kot del distribucijskega omrežja, na katerega se priključijo in za katerega je bilo
izdano uporabno dovoljenje.
(3) Za brezhibnost izvedbe energetskih objektov, naprav,
napeljav in plinovodov iz prejšnjega odstavka je odgovoren
investitor oziroma lastnik le-teh.
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(4) Neposredno priključitev na distribucijsko omrežje izvede sistemski operater.
(5) Sistemski operater mora izvesti prvo zaplinjanje distribucijskega omrežja z zemeljskim plinom.
42. člen
Z izvedbo ali opustitvijo preizkusa plinske napeljave uporabnika omrežja, kot tudi z odobritvijo in izvedbo zaplinjanja,
sistemski operater ne prevzame nobene odgovornosti za brezhibnost plinske napeljave.
3. Postopek zaplinjanja glavnega plinovoda
43. člen
(1) Uporabnik mora pred izvedbo zaplinjanja glavnega
plinovoda sistemskemu operaterju predložiti naslednje dokumente:
– uporabno dovoljenje ali
– odločbo o poskusnem obratovanju.
(2) Po končanem poskusnem obratovanju mora uporabnik skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov, sistemskemu
operaterju predložiti uporabno dovoljenje.
(3) Zaplinjanje glavnega plinovoda izvede sistemski operater.
4. Postopek zaplinjanja priključnega plinovoda
44. člen
(1) Uporabnik mora pred izvedbo zaplinjanja priključnega
plinovoda sistemskemu operaterju predložiti:
a) dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov ali
b) odločbo o poskusnem obratovanju ali
c) dokazila o usposobljenosti instalacijskega podjetja ali
obrtnika, ki je izvedlo priključni plinovod, da je za to dejavnost
registrirano in usposobljeno, certifikate o skladnosti vgrajenih
materialov, zapisnik o tlačnem preizkusu priključnega plinovoda, dokazilo o vrisu priključnega plinovoda v kataster plinovodnega omrežja sistemskega operaterja ter izjavo o izvajanju
nadzora s strani sistemskega operaterja.
(2) Sistemski operater lahko zaradi zagotovitve varnosti
zahteva tudi izpolnjevanje dodatnih pogojev.
(3) Zaplinjanje priključnega plinovoda, izvede sistemski
operater.
(4) Zaplinjanje priključnega plinovoda, uporabniku ne dovoljuje tudi odjema plina.
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prigrajenim korektorjem volumna ali z uporabo korekcijskega
faktorja, pri nadtlaku, večjim od 30 mbar, pa se morajo količine
predanega zemeljskega plina meriti s plinomerom s prigrajenim
korektorjem volumna.
(3) Korekcijski faktor se izračuna na podlagi lokalnih klimatskih pogojev, ki jih sistemski operater izračuna na podlagi
tehničnih pravil in predpisov.
(4) Korektor volumna mora omogočati arhiviranje vseh
urnih in dnevnih podatkov vsaj za zadnje 4 mesece.
(5) V primeru delovanja plinomera in nedelovanja korektorja volumna se za ugotavljanja predanih količin zemeljskega
plina uporablja korekcijski faktor.
48. člen
(1) Kolikor merilne naprave pri uporabnikih, ki so nameščene na delu plinske napeljave, kjer je nadtlak zemeljskega
plina manjši ali enak od 20 mbar, nimajo prigrajenega korektorja volumna, se upošteva, kot da so na predajnem mestu
izpolnjeni standardni pogoji iz 46. člena tega akta.
(2) Uporabnik ima možnost nabave in vgradnje korektorja
volumna na lastne stroške.
49. člen
Merilne naprave sistemski operater namesti vsakemu
novemu uporabniku. Tip, velikost in mesto namestitve merilne
naprave določi projektant v skladu s pogoji sistemskega operaterja. Vse merilne naprave morajo imeti žig pooblaščenega
organa. Po namestitvi morajo biti merilne naprave plombirane
tako, da je onemogočena njihova demontaža brez poškodbe
plombe.
50. člen
Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem in vzdrževanjem merilnih naprav lahko izvaja samo sistemski operater.
51. člen
Redne preglede merilnih naprav v zakonitem roku in zamenjavo teh izvaja sistemski operater v skladu s predpisi.

5. Merjenje pretoka in količin zemeljskega plina

52. člen
Količine predanega zemeljskega plina se ugotovijo na
podlagi odčitka merilne naprave. Merilne naprave odčitava
pooblaščena oseba sistemskega operaterja ali po predhodnem dogovoru s sistemskim operaterjem uporabnik sam
ali se odčitavajo z napravo, ki omogoča daljinski prenos
podatkov.

45. člen
Sistemski operater mora zagotoviti meritve količin zemeljskega plina na distribucijskem omrežju na vseh prevzemnih in
predajnih mestih.

53. člen
Sistemski operater zaračunava uporabniku posredovanje
podatkov o odčitkih merilnih naprav, ki niso zajeti v omrežnini
za distribucijsko omrežje.

46. člen
(1) Na predajnem mestu se meri količino pretečenega
zemeljskega plina v standardnih kubičnih metrih (Sm3). Standardni kubični meter (Sm3) je količina zemeljskega plina v
volumnu 1 m3 pri absolutnem tlaku 101,325 kPa (1,01325 bar)
in temperaturi 15 °C.
(2) Stroške porabljene električne energije za delovanje
merilnih naprav in naprav za daljinski prenos podatkov pokriva
odjemalec.

54. člen
Pri izvajanju aktivnosti iz 50., 51. in 52. člena tega akta
mora uporabnik sistemskemu operaterju omogočiti neoviran
dostop do vseh merilnih naprav na predajnih mestih zemeljskega plina.

47. člen
(1) Merilne naprave za ugotavljanje predanih količin zemeljskega plina so plinomeri in korektorji volumna.
(2) Pri uporabnikih, ki imajo merilne naprave nameščene
na delu plinske napeljave, kjer je nadtlak zemeljskega plina
večji od 20 mbar ali manjši oziroma enak 30 mbar, se količine
predanega zemeljskega plina lahko merijo s plinomerom s

55. člen
Če sistemski operater zaradi odsotnosti uporabnika ali
zaradi drugih razlogov na strani uporabnika ni mogel odčitati
merilne naprave, je uporabnik dolžan na osnovi obvestila sistemskemu operaterju javiti pravilen odčitek v roku in na način,
ki ga določi sistemski operater. Če uporabnik ne javi odčitka
ali sistemskemu operaterju ne omogoči dostopa do merilnih
naprav na predajnih mestih, mu sistemski operater določi količino predanega zemeljskega plina glede na njegovo dinamiko
oskrbe z zemeljskim plinom v preteklem obdobju, upoštevaje
tudi druge možne vplive.
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56. člen
(1) Če se ugotovi, da so zaradi okvare merilne naprave, ki je nastala brez krivde uporabnika, količine predanega
zemeljskega plina nepravilno registrirane oziroma nepravilno
merjene, se na podlagi dokumentiranih podatkov izmerjene
količine zemeljskega plina sporazumno popravijo za čas od
zadnje kontrole merilne naprave do ugotovitve nepravilnosti,
vendar za največ 12 mesecev od dneva, ko so bile nepravilnosti ugotovljene.
(2) Pri tem je treba upoštevati vse okoliščine, v katerih je
uporabnik odjemal zemeljski plin v času, ko je merilna naprava nepravilno merila oziroma registrirala količine predanega
zemeljskega plina.
(3) Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih
količin, se popravek izvrši tako, da se predane količine zemeljskega plina za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave
niso pravilno merile oziroma registrirale teh količin, določi na
osnovi srednjih vrednosti predanih količin, v obdobju pred
in po nastanku okvare, z upoštevanjem dinamike distribucije
zemeljskega plina.
(4) Če je pri odjemalcu zaradi namestitve ali odstranitve
plinskih naprav treba zamenjati merilno napravo z novo drugih
dimenzij in karakteristik, nosi stroške nabave in vgradnje nove
merilne naprave odjemalec.
(5) Sistemski operater in odjemalec imata poleg rednih
pregledov vedno pravico kontrolirati točnost merilne naprave.
(6) Če se pri preizkusu izkaže, da je točnost merilne naprave izven dopustnih meja, plača stroške pregleda sistemski
operater, v nasprotnem primeru pa odjemalec oziroma lastnik
merilne naprave.
57. člen
(1) Odjemalci, katerim sistemski operater preda več kot
70.000 Sm3/leto zemeljskega plina na enem odjemnem mestu, imajo lahko k merilni napravi prigrajen korektor volumna s
spominom ali tarifno spominsko enoto za ugotavljanje dnevne
in urne predaje zemeljskega plina, ki omogoča daljinski prenos
podatkov o predani količini zemeljskega plina ter o drugih parametrih plina (tlak, temperatura).
(2) Odjemalci, katerim sistemski operater preda več kot
100.000 Sm3/leto zemeljskega plina na enem odjemnem mestu, morajo imeti k merilni napravi prigrajen korektor volumna s
spominom ali tarifno spominsko enoto za ugotavljanje dnevne
in urne predaje zemeljskega plina, ki omogoča daljinski prenos
podatkov o predani količini zemeljskega plina ter o drugih parametrih plina (tlak, temperatura).
(3) Če odjemalec nima vgrajene merilne naprave iz prvega in drugega odstavka tega člena, je do vgradnje merilne
naprave uvrščen v ustrezno nižjo odjemno skupino, za katero
namestitev takšne naprave ni potrebna.
(4) Zahtevane lastnosti naprav s funkcijo daljinskega prenosa podatkov predpiše sistemski operater.
(5) Tarifne spominske enote in naprave, ki omogočajo
daljinski prenos podatkov namešča, premešča in vzdržuje sistemski operater na stroške uporabnika.
(6) Odjemalci, ki imajo nameščene merilne naprave in
naprave, ki omogočajo daljinski prenos podatkov ter za svoje
delovanje potrebujejo električno energijo, morajo sistemskemu operaterju, če je to tehnično možno, omogočiti priklop na
električno omrežje.
58. člen
(1) Vsem uporabnikom omrežja, ki nimajo prigrajenega
korektorja volumna ali tarifne spominske enote, sistemski operater obračunava omrežnino na osnovi standardnega obremenitvenega profila skladno s pogodbo o dostopu.
(2) Vsem ostalim uporabnikom omrežja sistemski operater obračunava omrežnino na podlagi podatkov, odčitanih s
korektorja volumna oziroma tarifne spominske enote, upoštevajoč pogodbo o dostopu.
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6. Kakovost zemeljskega plina
59. člen
(1) Kakovost prevzetega zemeljskega plina na prevzemnem mestu se dvakrat mesečno spremlja s certifikati o
sestavi zemeljskega plina, ki jih sistemskemu operaterju posreduje sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega
plina.
(2) Vsak dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin odjemalcem,
priključenim na distribucijsko omrežje, je dolžan na zahtevo
sistemskega operaterja predložiti specifikacijo o količini in/ali
sestavi zemeljskega plina, ki ga je predal v transport.
60. člen
(1) Sistemski operater je dolžan sprejeti v distribucijo le
zemeljski plin z lastnostmi določenimi v Prilogi 1, ki je sestavni
del tega akta. Kolikor kakovost zemeljskega plina odstopa od te
specifikacije, sistemski operater ni dolžan prevzeti zemeljskega
plina v distribucijo.
(2) Sistemski operater ima pravico, da uporabniku na predajnem mestu predaja zemeljski plin z drugačno sestavo, kot
je tista na prevzemnem mestu, v kolikor zemeljski plin ustreza
zahtevanim lastnostim, določenih v Prilogi 1 tega akta.
(3) Sistemski operater mora zemeljski plin v distribucijskem omrežju odorirati z dodajanjem odorirnega sredstva, s
čemer zemeljski plin pridobi značilen vonj. Odorirno sredstvo
se zemeljskemu plinu izjemoma ne dodaja, ko to zaradi tehnoloških omejitev ni dopustno in če to dopušča distribucijski
sistem sistemskega operaterja. V tem primeru mora sistemski
operater zagotoviti nadomestno metodo ali sredstvo za ugotavljanje netesnosti omrežja.
7. Zasedenost distribucijskega omrežja
61. člen
(1) Sistemski operater podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja ugotavlja na podlagi pretočno-tlačnih razmer
v distribucijskem omrežju in podatkov iz sklenjenih pogodb o
dostopu, sklenjenih pogodb o priključitvi ter izdanih soglasij k
priključitvi na distribucijsko omrežje.
(2) Sistemski operater mora podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja posredovati (potencialnemu) uporabniku
najkasneje v 30 dneh po prejemu zahteve za dostop do distribucijskega omrežja.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
62. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati predpisi, s
katerimi je urejeno področje sistemskih obratovalnih navodil za
geografska območja iz 1. člena tega akta.
63. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
64. člen
Ta akt velja do uveljavitve splošnega akta sistemskega
operaterja družbe Plinarna Maribor družba za proizvodnjo,
distribucijo energentov, trgovino in storitve d.d., ki bo urejal sistemska obratovalna navodila za geografska območja iz 1. člena
tega akta.
Št. 22-12/2005-15/TS-33
Maribor, dne 20. septembra 2007
EVA 2007-2111-0133
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Franc Žlahtič l. r.
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PRILOGA 1
Tarifni razred

Kemične in fizikalne lastnosti zemeljskega plina
Sistemski operater je dolžan sprejeti v distribucijo le zemeljski plin z naslednjimi lastnostmi:
a. Kemična sestava (v mol odstotkih):
metan (C1)
minimum
etan (C2)
maksimum
propan, butan in težji
maksimum
(C3, C4+)
kisik (O2)
brez
dušik (N2)
maksimum
ogljikov dioksid (CO2)
maksimum
b. Vsebnost žvepla:
žveplovodik (H2S)
merkaptansko žveplo
skupaj žvepla

89,7%
6,3%
2,1%
2,1%
1,575%

maksimum
maksimum
maksimum

6,3 mg/Sm3
15,75 mg/Sm3
105,00 mg/Sm3

c. Spodnja kurilna vrednost:
minimum
33650 kJ/Sm3
maksimum
36630 kJ/Sm3
d. Rosišče:
vode:
ogljikovodikov:

(15 °C)
(15 °C)

ne višje kot minus 7 °C pri tlaku
39 bar
ne višje kot minus 5 °C pri tlaku
od 39 bar do 69 bar

e. Temperatura:
maksimum
42 °C
f. Plin brez mehanskih primesi, smol ali spojin, ki tvorijo
smole.

4620.

Aneks št. 4 k Tarifni prilogi h Kolektivni
pogodbi grafične dejavnosti

A N E K S št. 4
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi
grafične dejavnosti
(Uradni list RS, št. 103/04, 79/05, 95/06, 10/07)
1. člen
V Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti se v 1. točki
tarifne priloge dodata nova deseti in enajsti odstavek, ki se
glasita:
»(10) Izhodiščne plače iz osmega odstavka 1. točke te
tarifne priloge se po posameznih tarifnih razredih z mesecem
avgustom 2007 povečajo za 3,01% in znašajo:

Tarifni razred

RR

Izhodiščne plače
v EUR
za polni delovni čas

I

Enostavna dela

1,00

390,71

II

Manj zahtevna
dela

1,10

429,78

III

Srednje zahtevna
dela

1,22

476,67

IV

Zahtevna dela

1,37

535,27
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RR

Izhodiščne plače
v EUR
za polni delovni čas

V

Bolj zahtevna dela

1,56

609,51

VI

Zelo zahtevna
dela

1,79

699,37

VII

Visoko zahtevna
dela

2,03

793,14

VIII

Najbolj zahtevna
dela

2,81

1.097,90

IX

Izjemno
pomembna,
najbolj zahtevna
dela

3,39

1.324,51

ter veljajo od meseca avgusta 2007 dalje.«
»(11) Osnovne plače delavcev iz devetega odstavka te
točke, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem
tarifnem razredu, določenih v desetem odstavku te točke, se z
mesecem avgustom 2007 povečajo za 3,01% in se izplačujejo
od meseca avgusta 2007 dalje.«
2. člen
Prvi odstavek 2.a točke se črta in nadomesti z novim
prvim odstavkom, ki se glasi:
»(1) Če bo inflacija decembra 2007 v primerjavi z decembrom 2006 presegla 2,85%, se izhodiščne plače iz desetega
odstavka 1. točke in osnovne plače delavcev iz enajstega
odstavka 1. točke te tarifne priloge februarja 2008 dodatno
povečajo za razliko med 2,85% in doseženo inflacijo.«
3. člen
V točki 2.a se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Podpisniki tega aneksa soglašajo, da se februarja
2008 začnejo pogajanja o rasti izhodiščnih in osnovnih plač
delavcev, določenih v tej tarifni prilogi, na podlagi produktivnosti
na ravni grafične dejavnosti.«
4. člen
Ta aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2007.
Ta aneks k tarifni prilogi velja do sklenitve nove tarifne
priloge.
Ljubljana, dne 19. septembra 2007
Gospodarska zbornica
Slovenije
Zbornica založništva, knjigotrštva,
grafične dejavnosti
in radiodifuznih medijev
Predsednik UO
Mitja Zupančič l.r.

Konfederacija sindikatov
Slovenije
PERGAM
Predsednik
Dušan Rebolj l.r.

Združenje delodajalcev
Slovenije
Sekcija za les in papir
Podpredsednica
Danijela Rus l.r.

Sindikat
grafične dejavnosti
Slovenije
Predsednik
Metod Jerman l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 27. 9.
2007 izdalo potrdilo št. 02047-11/2005/8 o tem, da je Aneks št. 4
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni
list RS, št. 103/04, 79/05, 95/06, 10/07) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno število 10/2.
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Aneks št. 5 k Tarifni prilogi h Kolektivni
pogodbi časopisno-informativne, založniške
in knjigotrške dejavnosti

A N E K S št. 5
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi
časopisno-informativne, založniške
in knjigotrške dejavnosti
(Uradni list RS, št. 117/04, 79/05, 95/06, 10/07)
1. člen
V Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške
in knjigotrške dejavnosti se v 1. točki tarifne priloge doda nov
sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Izhodiščne plače iz šestega odstavka 1. točke te
tarifne priloge se po posameznih tarifnih razredih z mesecem
avgustom 2007 povečajo za 3% in znašajo:

Tarifni razred

RR

Časopisnoinformativna in
revijalna dejavnost

Založniška
dejavnost

Knjigotrška
dejavnost

I

enostavna dela

1,00

410,58

396,47

368,23

II

manj zahtevna dela

1,15

472,17

455,94

423,46

III

srednje zahtevna dela

1,30

533,75

515,41

478,70

IV

zahtevna dela

1,45

595,34

574,88

533,93

V

bolj zahtevna dela

1,70

697,99

674,00

625,99

VI

zelo zahtevna dela

2,20

903,28

872,23

810,11

VII

visoko zahtevna dela

2,60

1.067,51

1.030,82

957,40

VIII

najbolj zahtevna dela

3,30

1.354,91

1.308,35

1.215,16

IX

izjemno zahtevna dela

3,80

1.560,20

1.506,59

1.399,27

ter veljajo od meseca avgusta 2007 dalje.«
2. člen
V 2. točki tarifne priloge se doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:
»(4) Osnovne plače delavcev iz tretjega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem
tarifnem razredu, določenih v sedmem odstavku 1. točke te
tarifne priloge, se z mesecem avgustom 2007 povečajo za 3%
in se izplačujejo od meseca avgusta 2007 dalje.«
3. člen
Prvi odstavek 2.a točke se črta in nadomesti z novim
prvim odstavkom, ki se glasi:
»(1) Če bo inflacija decembra 2007 v primerjavi z
decembrom 2006 presegla 2,85%, se izhodiščne plače iz
sedmega odstavka 1. točke in osnovne plače delavcev iz
četrtega odstavka 2. točke te tarifne priloge februarja 2008
dodatno povečajo za razliko med 2,85% in doseženo rastjo
inflacije.«
4. člen
Ta aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti začne
veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1. avgusta 2007.
Ta aneks k tarifni prilogi velja do sklenitve nove tarifne
priloge.

Ljubljana, dne 19. septembra 2007
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica založništva, knjigotrštva,
grafične dejavnosti
in radiodifuznih medijev
Predsednik UO
Mitja Zupančič l.r.

Konfederacija sindikatov
Slovenije
PERGAM
Predsednik
Dušan Rebolj l.r.

Združenje delodajalcev
Slovenije
Sekcija za les in papir
Podpredsednica
Danijela Rus l.r.
		
		
		

Sindikat
časopisno-informativne,
založniške
in knjigotrške
dejavnosti
Slovenije
Predsednica
Spomenka Gerželj l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
27. 9. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004/11 o tem, da
je Aneks št. 5 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
(Uradni list RS, št. 117/04, 79/05, 95/06, 10/07) vpisan v
evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o
kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 12/3.
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OBČINE
BENEDIKT
4622.

Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za Terme Benedikt

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine
Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je župan Občine Benedikt
dne 1. 10. 2007 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta za
Terme Benedikt
I.
V Sklepu o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Benedikt (Uradni list RS, št. 72/07)
se besedilo tretjega odstavka II. točke v delu, ki se nanaša na
pravno podlago, spremeni tako, da se glasi:
»Pravna podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNarčrt
(Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju: ZPNačrt). Občinski
podrobni prostorski načrt se nanaša na površine, ki zavzemajo
območje zemljiških parcel: *34, *35, *35, *35, 1143/1 – del,
1148/3 – del, 1148/5 – del, 1151/3 – del, 337/3 – del, 340/1 – del,
340/2, 340/3, 340/4, 342/1, 342/2, 342/4, 343, 410/2, 411/1,
411/', 411/10 – del, 411/4, 411/5, 411/6, 411/7, 420/3, 421/1,
421/2, 422, 423/1, '423/2, 423/2, 425 – del, 651/13, 651/2 – del,
651/3, 651/6 – del, 652, 654/1, vse k.o. Benedikt.«
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35054-001/2007-2
Benedikt, dne 1. oktobra 2007
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

DOBROVA - POLHOV GRADEC
4623.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za
enoto urejanja VS8/6-5 Selo

Na podlagi 57. člena ZPNačrt ter v skladu s 7. in 30. členom Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis,
št. 252/99), je župan Občine Dobrova - Polhov Gradec Lovro
Mrak, dne 3. 10. 2007 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za enoto urejanja
VS8/6-5 Selo
1.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
V naravi območje predstavlja nepozidane travnate površine, v planskih aktih opredeljene kot poselitveno območje, za

katerega je potrebno za potrebe realizacije gradbenih posegov, predhodno sprejeti prostorske izvedbene pogoje oziroma
usmeritve ter pogoje in omejitve v obliki OPPN. Del območja
meji na poplavne površine oziroma poplavne površine segajo
nanj zato se predvideva s pozidavo tudi protipoplavna sanacija. Območje predstavlja razširitev obstoječega že poseljenega območja naselja Hruševo, katerega morfološka struktura
predstavlja dokaj zračno zazidavo, prosto stoječih objektov,
enodružinske stanovanjske hiše novejšega datuma. Ker se v
prostoru občine izkazujejo velike potrebe po novih območjih za
stanovanjsko pozidavo predvidevamo, da bi se z območjem, ki
se ureja, nekoliko pripomoglo k zmanjševanju pritiska na nepozidana kmetijska zemljišča, bolj kontrolirani pozidavi zazidljivih
območij in temu primerno vzpostavil boljši standard komunalne
in cestne infrastrukture v območjih, ki se na novo poseljujejo in
obstoječih poseljenih območjih. Večina komunalne infrastrukture je zadovoljivo dimenzionirane, predvideva pa se potreba
po rekonstrukciji cestne infrastrukture, ki se bo ob realizaciji
predvidenih posegov bistveno dodatno obremenila.
Postopek priprave se pričenja na pobudo lastnikov zemljišč na predmetnem območju.
2.
Način priprave strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo izdelovalec načrta izdelal v eni varianti. Eventuelne modifikacije ne pomenijo variantne rešitve.
3.
Terminski plan priprave OPPN
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih časovnih okvirih:
Sklep o pripravi OPPN
Priprava osnutka OPPN
Pridobivanje smernic NUP
(če odločitev o CPVO
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN
(če okoljsko poročilo 30 dni in revizija
Obvestilo javnosti in javna razgrnitev ter javna
obravnava
(javna razgrnitev okoljskega poročila
Priprava predloga OPPN
Pridobivanje mnenj NUP
(opredelitev NUP o vplivih
Mnenje in potrdilo MOP o sprejemljivosti vplivov
na okolje
(če CPVO
Sprejem OPPN na občinskem svetu.

14 dni
60 dni
30 dni
60 dni)
60 dni
15 dni)
37 dni
30 dni)
45 dni
30 dni
30dni)
30 dni
60 dni)

4.
Nosilci urejanja prostora
1. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito
in reševanje – varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
2. RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami Izpostava Ljubljana Prule
27, Ljubljana,
3. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija,d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
4. Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljub
ljana,
5. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska
cesta 58, 100 Ljubljana,
6. Snaga javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljub
ljana,
7. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljub
ljana,
8. Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljub
ljana – cesta,
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9. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
10. RS, Ministrstvo za okolje in prostor Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspielerjeva 6 p.p. 2608, Ljubljana,
11. Občina Dobrova - Polhov Gradec, Vladimirja Dolničarja 2,1356 Dobrova,
12. KS Dobrova, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova,
13. VS Selo, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova,
14. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana,
15. Javna razsvetljava, Litijska 263, Ljubljana,
16. Zavod RS za varstvo narave, Cankarjeva cesta 10,
p.p. 1503, Ljubljana,
17. Eventuelni drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
5.
Način financiranja
Sredstva za pripravo OPPN zagotovijo pobudniki izdelave
OPPN. Pred pričetkom izdelave OPPN se bo s pobudniki sklenila pogodba o financiranju.
6.
Objava
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Našem časopisu, na svetovnem spletu in se ga pošlje Ministrstvu
za okolje in prostor RS.
7.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2007-1
Dobrova, dne 3. oktobra 2007
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

DOLENJSKE TOPLICE
4624.

Statut Občine Dolenjske Toplice

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06
– Odl. US) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 7.
redni seji dne 27. 9. 2007 sprejel

STATUT
Občine Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Dolenjske Toplice je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij:
Bušinec, Cerovec, Dobindol, Dolenje Gradišče, Dolenje Polje,
Dolenje Sušice, Dolenjske Toplice, Drenje, Gabrje pri Soteski,
Gorenje Gradišče, Gorenje Polje, Gorenje Sušice, Kočevske
Poljane, Loška vas, Mali Rigelj, Meniška vas, Nova Gora,
Občice, Obrh, Podhosta, Podstenice, Podturn pri Dolenjskih
Toplicah, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Selišče, Soteska, Stare

Uradni list Republike Slovenije
Žage, Suhor pri Dolenjskih Toplicah, Veliki Rigelj, Verdun pri
Uršnih selih.
Sedež občine je v Dolenjskih Toplicah, Sokolski trg 4,
8350 Dolenjske Toplice.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom
spremenijo z občinskim odlokom.
2. člen
Na območju Občine Dolenjske Toplice so ustanovljeni
ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni
status ožjih delov Občine Dolenjske Toplice so določeni s tem
statutom in odlokom občine.
Imena in območja ožjih delov občine so:
Vaška skupnost Kočevske Poljane (Kočevske Poljane).
Vaška skupnost Pod Srebotnikom (Mali Rigelj, Nova gora,
Občice, Stare Žage).
3. člen
Občina Dolenjske Toplice (v nadaljnjem besedilu: občina)
v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja naloge,
določene v zakonu, ki ureja lokalno samoupravo ter naloge,
določene s predpisi občine na podlagi zakona.
Občine lahko opravljajo posamezne naloge iz državne
pristojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva.
4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče,
so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice
na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih
v skladu s tem statutom.
Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.
Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih
nepremičnin na območju občine.
5. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.
Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih
držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze,
združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne
občinske uprave, javne sklade, javne zavode, javna podjetja.
Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja skupnih interesov združujejo v združenja.
6. člen
Občina Dolenjske Toplice ima grb, zastavo in praznik,
katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.
Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem
krogu na zgornji polovici napis: OBČINA DOLENJSKE TOPLICE, v notranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet;
Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Volilna komisija,
Civilna zaščita. V sredini žiga je grb občine.
Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s
sklepom.
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim
občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.
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II. NALOGE OBČINE
7. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statutom,
zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:
– sprejema statut in druge predpise občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske
akte,
– sprejema programe razvoja občine.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in
premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo
razvoj gospodarstva v občini,
– pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov
in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj
gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju
občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini
ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj.
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih
služb v skladu z zakonom,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni (javna osnovna šola in
javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja
sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene
ukrepe na tem področju,
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– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in
drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
– določa občinski program športa,
– zagotavlja splošno-izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti
občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge
dejavnosti varstva okolja tako, da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– občinske ceste, ulice in javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih
cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in
normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje
za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in
izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih
in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema programe varnosti,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se
kršijo predpisi občine,
– organizira občinsko redarstvo,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
8. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja
tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve
nepremičnin za potrebe občine,
– določanje namembnosti prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov
v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Stran

12546 /

Št.

93 / 12. 10. 2007

9. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge
za svoje potrebe.
Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje
nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom.
III. ORGANI OBČINE
1. Skupne določbe
10. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ,
ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter
splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov
ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.
Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem
statutom.
Člani občinskega sveta, župan in podžupan (podžupani)
so občinski funkcionarji.
11. člen
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne,
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske
pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in
naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in
administrativna opravila za občinske organe (in organe ožjih
delov občin).
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi njihovo notranjo organizacijo in
delovno področje.
Občinsko upravo lahko sestavljajo organi občinske uprave oziroma notranje organizacijske enote.
Občinsko upravo vodi direktor (tajnik občine), usmerja in
nadzoruje pa jo župan.
12. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko
organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je
na seji navzoča večina članov organa občine.
13. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu
občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za
odločanje občinskih organov. Splošni akti občine se objavljajo
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakoni, ta statut
in poslovnik občinskega sveta.
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda
v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o
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njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo
pravni interes.
2. Občinski svet
14. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah
v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje 12 članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih
članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih
rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom
drugače določeno.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za
izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10
dneh po drugem krogu volitev.
15. člen
Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se
opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim
glasovanjem v skladu z zakonom.
Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta
odloči občinski svet z odlokom.
16. člen
Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema
mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo
koristi občine.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja
skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na
občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne
pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave
glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega
odbora,
– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha
mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno
drugače,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino
sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih
imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij
in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju
z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne
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razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega
sestavni del je tudi program varstva pred požari,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna
služba,
– lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov
in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za
določitev obratovalnega časa,
– v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste delovnih mest za določen čas v kabinetu župana,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta
statut.
17. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo
župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa
zakon.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja
funkcije člana občinskega sveta.
18. člen
Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti
podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan
odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan oziroma pooblaščeni član občinskega sveta, ne more voditi že
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši
član občinskega sveta.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati
najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na
podlagi posamičnega pooblastila župana.
Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic
seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno
gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo
gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke.
Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami.
Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni
po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega
sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni
zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.
19. člen
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in
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vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov
zagotavlja občinska uprava.
20. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka
dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v
poslovniku občinskega sveta.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.
Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka
za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani
sveta.
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu,
podžupanu (podžupanom), članom občinskega sveta, predsedniku nadzornega odbora občine in tajniku občine (direktorju
občinske uprave). O sklicu seje občinskega sveta se obvesti
javna občila.
Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so
se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na
vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo
vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja
dela.
21. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa
drugačno večino.
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali
če tako sklene občinski svet.
Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.
Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska
uprava.
Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinskega
sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.
22. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta
ureja zakon.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za
prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana
občinskega sveta določa zakon.
2.1 Odbori in komisije občinskega sveta
23. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
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Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles
občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom,
s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter
opravi imenovanje.
24. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima
3 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa
občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s
plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje
odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače
in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.
25. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za komunalo,
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za družbene dejavnosti,
– statutarno pravna komisija,
– komisija za pritožbe občanov.
Odbori štejejo 5 do 7 članov, komisije pa 3 do 5 članov. Delovno področje in število članov posameznega delovnega telesa
občinskega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta.
26. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
27. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
28. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v
celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega
sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
3. Župan
29. člen
Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah.
Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
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Mandatna doba župana traja štiri leta.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.
Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi mora pisno
obvestiti občinski svet.
30. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine
in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za
izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali
predpis občine ne določa drugače,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o
imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter lahko pooblasti
tajnika občine za te naloge,
– imenuje in razrešuje tajnika občine (direktorja občinske
uprave), vodje organov občinske uprave oziroma notranjih
organizacijskih enot in predstojnika organa skupne občinske
uprave, skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.
Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
31. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če
meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če
občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan
začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenešena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.
32. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju
zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,
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– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma
naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo
izdelati načrte zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,
– sprejema investicijske dokumente,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski
svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno
dolžnost.
33. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu
ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu
takoj, ko se ta lahko sestane.
34. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina najmanj enega podžupana. Podžupana izmed članov občinskega
sveta imenuje in razrešuje župan.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.
Podžupan, ki ga določi župan, nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja
opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste
naloge, za katere ga župan pooblasti.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve
občinskega sveta.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da
bo funkcijo opravljal poklicno. O tem pisno obvesti občinski
svet.
35. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi noben izmed podžupanov ne more opravljati svoje funkcije, nadomešča
župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne
določi, pa najstarejši član občinskega sveta.
V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.
36. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko
tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot
strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih
zadev iz svoje pristojnosti.
37. člen
Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z
zakonom.
Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na
podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi
za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri
je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku
razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku
občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot
šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska
volilna komisija nadomestne volitve.
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Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata
člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov
mandat člana občinskega sveta.
4. Nadzorni odbor
38. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih
skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe
občinskih javnih sredstev.
39. člen
Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora
imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po
svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj
VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine
(krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), tajnik občine, delavci
občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve
oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta,
ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana
nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev
opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
40. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji
navzočih večina članov.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika
nadzornega odbora.
Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.
Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino
glasov navzočih članov.
Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine, v Dolenjskih Toplicah, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice. Nadzorni
odbor za seje uporablja prostore občine.
Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja pečat občine.
41. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki
vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki
ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu.
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Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nad-

– proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti),
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je
tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni odbor
želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora
najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za
spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba
nadzornega programa mora biti obrazložena.
Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem
delu županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja
koledarskega leta za preteklo leto.
Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim
svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih delov, organi
uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.
Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega
odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava
predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor
oceni, da so pomembne za njegovo delo.
42. člen
Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor lahko
opravlja neposredni nadzor.
Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov
proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in drugih)
na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov ter
sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih
sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.
Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana
in odgovorno osebo uporabnika proračuna.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe
dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve
in dajati pojasnila.
43. člen
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom, nadzornega odbora
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je
zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval
v postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O
izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
44. člen
Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega odbora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju:
nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in
ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo
o nadzoru.
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Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh
dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb
nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje
osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 8 dni
od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.
Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak
član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda
še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme predlog poročila o nadzoru.
Če predlog poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila
o nadzoru dopolniti.
Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.
45. člen
Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog poročila
o nadzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga poročila o nadzoru vložiti ugovor. Nadzorni odbor mora o
ugovoru odločiti v petnajstih dneh od prejema ugovora.
Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe sprejme nadzorni odbor
poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu
svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in
pristojnemu ministrstvu.
46. člen
Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v
skladu z zakonom.
V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem
temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.
Z ocenami nadzorni odbor presodi kateri predpisi so bili
kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.
V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadzorovane
osebe pravilno in/ali smotrno.
Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi
akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter
posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju.
Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in /ali neuspešno.
Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stroških.
Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških
lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.
Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji
poslovanja nadzorovane osebe.
Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti
poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili
oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže le poti za
izboljšanje.
47. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in
računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
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48. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi
pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega
odbora.
Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine,
odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa
plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava,
katerih ustanoviteljica je občina in drugi) ter z za poslovanje
občine pomembnimi odločitvami, in sicer z:
– zadolževanjem občine,
– načrtovanjem oziroma izvajanjem investicij nad
400.000 EUR,
– pridobitvijo, odtujitvijo ali zamenjavo stvarnega premoženja nad 80.000 EUR,
– naložbo denarnih sredstev, nakupom in prodajo vrednostnih papirjev in deležev nad 80.000 EUR,
– odpisi terjatev nad 4.000 EUR,
– ustanovitvijo javnega podjetja, javnega zavoda in drugega uporabnika občinskih proračunskih sredstev.
Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora
na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših
ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na
pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.
49. člen
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj
enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati
rešitve za izboljšanje poslovanja.
50. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov
odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna tajnost.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov
odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki,
če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče
zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo
on pooblasti.
51. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega
odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki
pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva,
sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil,
potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela nadzornega odbora.
Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru javni
uslužbenci zaposleni v občinski upravi ali zunanji strokovnjaki,
notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne
naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga

Št.

93 / 12. 10. 2007 /

Stran

12551

na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Nadzorni
odbor je odgovoren za nadzor tudi, ko se opira na mnenje ali
izvid izvedenca ali mnenje zunanjega strokovnjaka, ne pa ko
se opira na poročilo notranje revizijske službe.
52. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu v posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega
odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.
53. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
plačila za opravljanje dela v skladu s pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov volilnih drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov, ki ga je sprejel občinski svet. Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo
določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.
54. člen
Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.
5. Občinska uprava
55. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
56. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z
drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna občinska
uprava.
Organizacija in delo skupne občinske uprave se določi z
odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.
57. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih
zadevah v upravnem postopku.
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva
spada, če zakon ne določa drugače.
58. člen
Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave
podpisuje tajnik občine (direktor občinske uprave) po pooblastilu župana, ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih
uradnih oseb občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje
za odločanje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih
dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih zadevah.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
59. člen
Tajnik občine (direktor občinske uprave) skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja
upravno poslovanje v skladu z uredbo vlade.
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60. člen
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
61. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti
občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča
državni organ, določen z zakonom.
62. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru
izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je
predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet,
ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
6. Občinsko pravobranilstvo
63. člen
Občina lahko ima občinsko pravobranilstvo, ki pred sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske
organe in ožje dele občine.
Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.
Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v katerem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.
Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi
skupni organ občinskega pravobranilstva.
7. Drugi organi občine
64. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
65. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.
Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo
odgovorni županu.
IV. OŽJI DELI OBČINE
66. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov
na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine
ustanovljene vaške skupnosti.
Vaške skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem
smislu.
Pobudo za ustanovitev nove vaške skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor občanov
ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega območja po
postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko
iniciativo.
Vaške skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo
območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji
prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev
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se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje,
na katerem naj bi se ustanovila skupnost.
67. člen
Vaške skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev
v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem
območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo
pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in
zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih
odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri
tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna
signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti
ipd.),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje
njihove skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih
in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu
občine,
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih
proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo
do spremembe režima vodnih virov,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih
prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in
sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo
za opravljanje njihovih nalog,
– občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi z obratovalnim
časom gostinskih obratov.
68. člen
Organ vaške skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju vaške skupnosti. Način izvolitve
članov sveta določa zakon.
Svet vaške skupnosti šteje 5 članov.
Za volitve članov svetov vaških skupnosti, se volitve opravijo po večinskem sistemu v volilnih enotah, ki jih z odlokom
določi občinski svet.
Volitve v svet vaške skupnosti razpiše župan.
Mandat članov sveta vaške skupnosti se začne in konča
istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
Funkcija člana sveta je častna.
69. člen
Prvo sejo sveta vaške skupnosti skliče župan najkasneje
dvajset dni po izvolitvi članov sveta vaške skupnosti. Svet je
konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov. Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta se uporabljajo
določbe statuta, ki veljajo za konstituiranje občinskega sveta.
70. člen
Svet vaške skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe
izvolijo člani sveta.
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Predsednik sveta vaške skupnosti predstavlja skupnost,
sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet vaške skupnosti.
Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge,
ki mu jih določi predsednik.
71. člen
Svet vaške skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve
na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino glasov
navzočih članov.
Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta vaške skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.
Predsednik sveta skliče svet vaške skupnosti najmanj
štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno.
Predsednik mora sklicati svet vaške skupnosti, če to zahteva
župan ali najmanj polovica članov sveta.
Za delovanje sveta vaške skupnosti se smiselno uporablja
poslovnik občinskega sveta.
72. člen
Svet vaške skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s tem
statutom naloge vaške skupnosti. Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje vaške skupnosti in njeno prebivalstvo ter
oblikuje svoja stališča in mnenja,
– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih
splošnih aktov občine.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta vaške skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni
občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo,
razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače določeno.
Svet vaške skupnosti lahko za obravnavo posameznih
vprašanj sklicuje zbore krajanov vaške skupnosti. Za sklic in
izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega
statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
Odločitve sveta (krajevne, vaške in četrtne) skupnosti
izvršuje župan in občinska uprava.
73. člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog
ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan
oblikuje svet predsednikov svetov vaških skupnosti kot svoj
posvetovalni organ.
74. člen
Za delovanje in opravljanje nalog vaških skupnosti se
zagotovijo sredstva v proračunu občine.
Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov
prebivalcev vaških skupnosti lahko občina pridobiva sredstva
iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena
sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti v
skladu z njihovim namenom.
Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo
za svoje delovanje sveti vaških skupnosti zagotovi, in z njimi
upravlja občina.
Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za
potrebe vaških skupnosti in njihovih svetov zagotavlja občinska
uprava.
75. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta vaške skupnosti ali zbora
občanov vaške skupnosti razpusti svet vaške skupnosti in
razpiše predčasne volitve:
– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom
zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi
in splošnimi akti občine.
Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine vaško
skupnost, če ugotovi, da svet vaška skupnosti ne opravlja svo-
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jih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma da občani
na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog vaške
skupnosti v skladu s tem statutom.
V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI
ODLOČANJU V OBČINI
76. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju
v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
1. Zbor občanov
77. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi
s tem in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne
skupnosti,
– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo
programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot
so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov
in nevarnih stvari,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene
občinski svet ali župan.
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov,
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
78. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali
več (krajevnih, vaških ali četrtnih) skupnosti, za posamezno
naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali sveta (krajevne, vaške ali četrtne)
skupnosti.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 10 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v
vaški skupnosti pa na zahtevo najmanj 10 odstotkov volivcev
v tej skupnosti.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati
pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli.
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo
zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po
prejemu pravilno vložene zahteve.
79. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.
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Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen
način.
80. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge,
pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj deset
odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican.
Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj
polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi tajnik občine, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z
zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani občinski svet in
župana ter ga na krajevno običajen način objavi.
2. Referendum o splošnem aktu občine
81. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki
so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet,
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski
davki in druge dajatve.
Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega
sveta.
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon
ali statut občine.
82. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član
občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu
splošnega akta občine.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta
občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem
za vložitev zahteve za razpis referenduma.
Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
83. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali
njegove posamezne določbe.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo
izida referenduma.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje
volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni
akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je bil
izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.
84. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah
mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma.
Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo
predmet referenduma, in obrazložitev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet
ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj
stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek,
datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
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Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis
referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži
županu.
Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom
in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude
obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost
odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje,
da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti
pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi
upravno sodišče.
85. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z
osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom,
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno
število volivcev.
86. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim
odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom
zahteva ustavnosodno presojo take zahteve.
Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost
dan.
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto
referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma
njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa
in dan glasovanja.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem
statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna
komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
87. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.
88. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo
lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s tem
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno
vprašanje drugače urejeno.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki
je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.
3. Svetovalni referendum
89. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
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Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.
4. Drugi referendumi
90. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih
in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z
določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.
5. Ljudska iniciativa
91. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega
odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu občine.
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene
zahteve.
Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od
dne pravilno vložene zahteve.
92. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
93. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
94. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne
službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.
95. člen
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne
službe.
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96. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih področjih,
če tako določa zakon.
97. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
98. člen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne
službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev
določenih z zakonom.
99. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru
zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih
javnih služb.
100. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih
osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh ali
več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni
organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove
naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način
financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.
101. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so
po zakonu obvezne.
VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
102. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične
stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je
pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana sprejme letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega
premoženja ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti letni
program prodaje izvršuje župan.
Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti
občine se izvede v po postopku in na način, ki ga določa zakon
in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega
premoženja.
Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno
pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premoženje
povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji,
ki pomenijo obveznost občine.
103. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,
pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom upravičena
do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.
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104. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po
postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.
Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega
se sprejema.
Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu
svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.
Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne
smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske
rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.
105. člen
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki
so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.
106. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila,
določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugimi splošnim aktom občine.
Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra,
pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in
posamezne javne uslužbence občinske uprave.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna
v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije,
določene z zakonom.
107. člen
Proračun občine se sprejme z odlokom o proračunu občine, rebalans proračuna pa z odlokom o spremembi proračuna.
Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila
za izvrševanje proračuna.
V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih
določa zakon.
Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvajanjem ne more uravnovesiti proračuna občine.
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110. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o proračunu občine.
Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna,
na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v
proračunsko rezervo.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju.
111. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi
župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži
občinskemu svetu v sprejem.
O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan
ministrstvo, pristojno za finance v 30 dneh po sprejemu.
112. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.
113. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če je to
dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.
Soglasje izda župan.
O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog
župana občinski svet.
114. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služba
občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovodskih
opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri specializirani organizaciji.
115. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v
okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave.
Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki
izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z
zakonom in podzakonskimi predpisi.
116. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine

108. člen
Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na
katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot
v preteklem letu.
Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu
z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri
mesece.

117. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta,
odloki in pravilniki.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske
in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni
račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.

109. člen
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom, določeni pogoji, le
za namene in v višini, določeni s proračunom.

118. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega
sveta.
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Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan
za sprejem odloka.

Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega
postopka v osmih dneh.

119. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko
večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.

128. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih
oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi
občine, določene z ustavo in zakoni.

120. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje
pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način
njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

129. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje
mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

121. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali
odloka v procesu njihovega izvrševanja.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA

122. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni
v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti
dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.
2. Posamični akti občine
123. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča občina
o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne
pristojnosti.

130. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci
občinske uprave.
Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje,
medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.
V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in
strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje
nalog iz državne pristojnosti.

124. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače
določeno.
O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti odloča državni organ,
ki ga določi zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

131. člen
Do sprejema novih predpisov se v občini uporabljajo
predpisi, ki so jih sprejeli organi Mestne občine Novo mesto,
če niso v nasprotju z zakonom.

IX. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV IN
ORGANIZACIJ

133. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

125. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine.
126. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi
predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina
posega v njeno pristojnost.
127. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti
uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.
Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da
je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem
pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

132. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut
Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99).

Št. 030-1785/2007-01/03
Dolenjske Toplice, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

4625.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2007

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05),
3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) ter 17., 98. in 101. člena
Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je

Stran

12558 /

Št.

93 / 12. 10. 2007

Uradni list Republike Slovenije

Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 7. redni seji dne
27. septembra 2007 sprejel

413 Drugi tekoči domači transferi
42

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2007

43

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

70

3.959.172

TEKOČI PRIHODKI
(70+71)

2.412.802

DAVČNI PRIHODKI

2.081.877

700 Davki na dohodek in dobiček

1.861.582

704 Domači davki na blago in storitve
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

72

74

330.925
48.576

8.346

8.000
580.000
2.450

730 Prejete donacije iz domačih virov

2.450

TRANSFERNI PRIHODKI

879.842

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

879.842

II.

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

4.073.927

40

TEKOČI ODHODKI

667.339

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

166.251

401 Prisp. delodajalca za soc. varnost

23.000

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

398.137
10.000

346.408
41.729

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I. – II.)

B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

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

0

114.755

75
V.

44

VI.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

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

0

76.078

PREJETE DONACIJE

409 Rezerve

INVESTICIJSKI TRANSFERI

III.

10.849

664.078

402 Izdatki za blago in storitve

2.063.668

432 Investicijski transferji proračunskim
uporabnikom

4.173

KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

89.776

258.981

721 Prihodki od prodaje zalog

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

130.519

714 Drugi nedavčni prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

2.063.668

R2007

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

703 Davki na premoženje

INVESTICIJSKI ODHODKI

430 Investicijski transferji

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2007 (Uradni list RS, št. 27/06) se spremeni 2. člen tako, da
se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

257.067

460.562
17.526
944.783
46.257

411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

550.070

412 Transferi neprofitnim org. in
ustanovam

91.389

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+ VII. – VIII. – XI.)

–114.755

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

0
114.755
114.755
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-1771/2007-01/03
Dolenjske Toplice, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

Uradni list Republike Slovenije
4626.

Št.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2008

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi –
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) ter 17., 98. in 101. člena
Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 7. redni seji dne
27. septembra 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dolenjske Toplice
za leto 2008

650.590

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

206.379

401 Prisp. delodajalca za soc. varnost

30.622

402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

394.811
18.778
905.042
38.962

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

561.795

412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam

88.601

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

215.684
987.647
987.647

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

733.460

430 Investicijski transferji

16.215

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferji proračunskim
uporabnikom

S2008

12559

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)

671.343
45.902
–20.865

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

3.255.874

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.482.824

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

2.183.717

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

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
783 Prejeta sredstva iz EU za kohezijsko
politiko
II.

40 TEKOČI ODHODKI

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

Stran

413 Drugi tekoči domači transferi

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2008 (Uradni list RS, št. 26/07) se spremeni 2. člen tako, da
se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina kontov

93 / 12. 10. 2007 /

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.963.516
133.643
86.558
299.107
45.810
4.298
12.728
8.571
227.700
225.463
118.645
8.500
98.318
2.700
2.700

750 Prejeta vračila danih posojil

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

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

409.267

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+ VII. – VIII. – XI.)

3.276.739

0

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

135.620

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

409.267

135.620

0

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

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

0
–20.865
0
20.865
20.865
«

2. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2009 se uporabljata ta odlok in sklep župana.

Stran

12560 /

Št.

93 / 12. 10. 2007

Uradni list Republike Slovenije

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-1772/2007-01/03
Dolenjske Toplice, dne 27. septembra 2007

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0015/2007
Idrija, dne 4. oktobra 2007

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

4628.

IDRIJA
4627.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Idrija za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 (ZLS-UPB1), 60/07), 40. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06),
23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01,
135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 7. redni seji
dne 4. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija
za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 30/07) se spremeni peti odstavek 3. člena tako, da
se glasi:
»Občinski proračun za leto 2007 se določa v naslednjih
zneskih (EUR):
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Skupaj prihodki
II. Skupaj odhodki
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba
kapitalskih deležev
C RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
X. Neto zadolževanje
XI. Stanje sredstev na računih na dan
31.12. preteklega leta

12.232.334
13.154.253
–921.919

112.946
0
112.946
330.992
254.250
–732.231
76.742
732.231
«

2. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini
60.000 EUR. Uporablja se za namene opredeljene v 1. in
2. točki prvega odstavka 107. člena Statuta Občine Idrija in v
2. odstavku 49. člena Zakona o javnih financah.«

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Idrija

Na osnovi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – uradno prečiščeno besedilo (Uradni
list RS, št. 54/07) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine
Idrija na 7. seji dne 4. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Idrija
1. člen
V Odloku o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 91/02) se
v prvem odstavku 2. člena črta besedi »oziroma pravnim«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se črta besedi »in pravne«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvedbo postopka vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od
uveljavitve tega odloka posebno petčlansko komisijo.«
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta besedi »in pravnim«.
Drugi odstavek 5. člena se črta.
V tretjem odstavku 5. člena se beseda »Upravičenci«
nadomesti z besedama »Krajevne skupnosti«.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Seznam fizičnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni
upravičenci, pripravijo krajevne skupnosti, ga objavijo na krajevno običajen način in posredujejo komisiji iz 4. člena tega
odloka.
Zoper seznam in višino vračila lahko vsakdo izmed dejanskih končnih upravičencev vloži v roku 8 dni od objave
seznama ugovor na komisijo iz 4. člena tega odloka.
Na podlagi predloženih seznamov krajevnih skupnosti
Občina Idrija, po prejemu vračil s strani Slovenske odškodninske družbe, d.d., izvrši vračilo vlaganj dejanskim končnim
upravičencem.
Sredstva, ki jih je pridobila posamezna krajevna skupnost
za gradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja iz proračuna,
sponzorstev ali donacij, pripadajo krajevni skupnosti. Ta sredstva
se morajo nameniti izključno za investicije v infrastrukturo.«
6. člen
Drugi in tretji odstavek 7. člena se črtata.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa
dvoje ali več oseb, morajo slednji predložiti ustrezno listino (npr.
sklep o dedovanju, izročilno pogodbo ipd.) ali pisno izjavo, s
katero določijo dejanskega končnega upravičenca oziroma
upravičence in njihove deleže.«
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 08505-1/02
Idrija, dne 4. oktobra 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

4629.
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Črni Vrh
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Črni Vrh (Uradni list RS, št. 18/97) se prvi
odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 60111-3/97
Idrija, dne 4. oktobra 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

12561

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija (Uradni list RS, št. 18/97,
46/98, 63/01) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da
se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 60111-1/97
Idrija, dne 4. oktobra 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

4631.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), 40., 41. in 46. člena Zakona o organizaciji,
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
UPB5), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01,
33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 7. redni
seji dne 4. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija (Uradni list RS, št. 18/97,
46/98, 23/01, 63/01) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 60111-2/97
Idrija, dne 4. oktobra 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Idrija

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), 40., 41. in 46. člena Zakona o organizaciji,
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
UPB5), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01,
33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 7. redni
seji dne 4. 10. 2007 sprejel

Stran

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Idrija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Črni Vrh

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), 40., 41. in 46. člena Zakona o organizaciji,
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
UPB5), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01,
33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 7. redni
seji dne 4. 10. 2007 sprejel

4630.

Št.

4632.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Idrija

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), 40., 41. in 46. člena Zakona o organizaciji,
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –

Stran

12562 /

Št.

93 / 12. 10. 2007

Uradni list Republike Slovenije
KOZJE

UPB5), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01,
33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 7. redni
seji dne 4. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Idrija
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Idrija (Uradni list RS, št. 18/97, 63/01, 96/01) se
prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 60111-5/97
Idrija, dne 4. oktobra 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

4634.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za
leto 2007

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), na podlagi
106. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99,
98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 8. redni seji
dne 27. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto
2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 35/07) se v 1. členu odloka spremeni tabela:
»
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

3.392.379

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.387.602

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček

Sklep o ukinitvi javnega dobra

102.040

704 Domači davki na blago in storitve

135.370

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

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na
7. redni seji dne 4. 10. 2007 sprejel

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Ukine se javno dobro na nepremični parc. št. 535/3, k.o.
Spodnja Idrija.

3. člen
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1541, k.o.
Godovič.

0
221.758
120.656

711 Takse in pristojbine

5.425

712 Denarne kazni

1.168

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog

2. člen
Lastninska pravica na parc. št. 535/3, k.o. Spodnja Idrija
se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Idrija.

1.928.434

703 Davki na premoženje
706 Drugi davki

4633.

2.165.844

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE (730+731)

0
94.509
40.273
8.559
0
31.714
0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

4. člen
Lastninska pravica na parc. št. 1541, k.o. Godovič se po
ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Idrija.

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)

964.504

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

964.504

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Št. 478-17/07, 478-33/07
Idrija, dne 4. oktobra 2007

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

3.452.272
788.312
218.215
35.161
505.274
3.397
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409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

Št.

26.265
1.062.598
46.737
610.352
92.080
313.429

414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

1.255.318
1.255.318
346.044

430 Investicijski transferi

0

431 Investicijski transferi

182.340

432 Investicijski transferi

163.704

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

–59.893

B.

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

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

V.

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

C.

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0
0

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

12563
23.707

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

–4.628

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

55.265

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

59.893

999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo

4.628
«.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 032-0001/2007-8/04
Kozje, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

KUZMA
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na
področju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Kuzma

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 15. člena Statuta
Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na 7. redni seji dne 6. septembra 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju državnih pomoči na področju
razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Kuzma
I. SPLOŠNE DOLOČBE

440 Dana posojila

VI. PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM.
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

Stran

550 Odplačila domačega dolga

4635.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

93 / 12. 10. 2007 /

78.972

50 ZADOLŽEVANJE

1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste
pomoči kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES)
št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednja velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z
vsemi spremembami), v nadaljevanju: Priloga 1 Uredbe (ES)
št. 70/2001 v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z
dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi
uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3)
(v nadaljevanju Uredba za skupinske izjeme) in z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z
dne 28. 12. 2006, str. 5) za naložbe v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti na kmetijah.
2. člen

500 Domače zadolževanje

78.972

(način zagotavljanja sredstev)

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

23.707

Sredstva za državne pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kuzma (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo
v proračunu občine.

55 ODPLAČILA DOLGA

Stran

12564 /

Št.

93 / 12. 10. 2007
3. člen
(oblika pomoči)

Državne pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v
obliki dotacij in sofinanciranja obresti.
4. člen
(opredelitev pojmov)
men:

Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji po-

– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 87 (1) Pogodbe;
– »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v
Prilogi I Pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000; proizvodi,
ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti
izdelki); proizvodi, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in
mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe
Sveta EGS št. 1898/87;
– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi
ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen
prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku
ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako
prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih,
za to namenjenih prostorih;
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči,
izražen kot odstotek stroškov, za katere je upravičenec upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom
neposrednih davkov;
– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES)
št. 1698/2005;
– »slabe vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami« pomeni vremenske pojave, kot so zmrzal,
toča, led, dež ali suša, ki uničijo več kot 30% običajne letne proizvodnje določenega kmeta, dosežene v predhodnem triletnem
obdobju, ali triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem
petletnem obdobju, brez najvišjih in najnižjih vnosov;
– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja,
kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17
Uredbe (ES) št. 1257/1999;
– »podjetja v težavah« pomeni kmetijsko gospodarstvo
ali malo in srednje veliko podjetje v smislu Smernic Skupnosti
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02);
– »kmetijsko gospodarstvo« pomeni kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje merila za majhna in srednje velika podjetja
kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001.
5. člen
(vrste pomoči in ukrepov)
Državne pomoči usklajene s pravili za dodeljevanje državnih pomoči obsegajo pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES)
št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov,
in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se dodeljujejo za
naslednje namene:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– varstvo tradicionalne krajine in stavb,
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
– pomoč za arondacijo (zaokrožitev) zemljišč,

Uradni list Republike Slovenije
dov,

– pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvo-

– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
Državne pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis, ki se dodeljujejo za
namene:
– naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
dopolnilno in nekmetijsko dejavnost,
– promocija in trženje proizvodov in storitev,
– izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih
in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja.
6. člen
Državne pomoči in državne pomoči de minimis po tem
pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec
pisno izjavi, da za isti namen ni prejel sredstev iz javnih virov
(državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko
teh sredstev je iz teh virov že pridobil. Upravičenec mora
prejeta sredstva iz državnih pomoči in pomoči de minimis
voditi ločeno.
Pomoč se lahko dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, ki
ni podjetje v težavah. Pomoč za ukrepe po skupinskih izjemah
se ne dodeli za nazaj za dejavnosti, ki jih je upravičenec že
izvedel.
II. DRŽAVNE POMOČI – skupinske izjeme
7. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
– 4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR
v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR,
če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
8. člen
1. Z naložbo je treba doseči enega ali več naštetih ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti in/ali,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje
higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
2. Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo merila za
majhna in srednje velika podjetja kot je opredeljeno v Prilogi I
k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001 in ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ter imajo kmetijska zemljišča na območju občine.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na območjih z
omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov na ostalih območjih.
4. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
4.1 posodabljanje kmetij,
4.2 urejanje pašnikov,
4.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
4.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem
na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih objektov (silosi itd.) na kmetiji ter
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ureditev izpustov; gnojne jame in gnojišča za namen izpolnjevanja standarda nitratne direktive se ne sofinancira,
– stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, skladišča
oziroma nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije (škropilnice
itd.),
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi
(mlekovodi itd.)
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega nasada, stroški
priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in
nakup večletnega sadilnega materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe na kmetijskem
gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za
projektno dokumentacijo za katere se uveljavlja pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu
obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske
dejavnosti.
4.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin
na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za
projektno dokumentacijo, za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske
dejavnosti.
4.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih
zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa
in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjevanje zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne storitve ipd.).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za
investicijski program za katerega se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske
dejavnosti.
9. člen
Varstvo tradicionalne krajine in stavb
– 5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006
Pomoč se lahko dodeli za naložbe namenjene ohranjanju
značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahaja na kmetijskem
gospodarstvu (npr. arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetij-

Št.
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Stran

12565

skem gospodarstvu, če naložba ne povzroči povečanja proiz
vodnje zmogljivosti kmetijskega gospodarstva.
1. Cilj pomoči je obnavljanje in ohranjanje značilnosti
kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
2. Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev, objekt (tradicionalna stavba) pa leži
na območju občine.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60% ali do 75% upravičenih stroškov na območjih z
omejenimi možnostmi pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kmetijska poslopja;
kašče, kozolci, skedenj, svinjak, čebelnjak, itd.), če naložba ne
povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– do 100% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za
ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih
gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
– do 100% dodatne pomoči za pokritje dodatnih stroškov,
ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki
je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na
stavbah.
4. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
5. Pogoji za pridobitev:
– objekt (tradicionalna stavba) ali proizvodna sredstva
morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga
vodi ministrstvo pristojno za področje kulture,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za
projektno dokumentacijo, za katere se uveljavlja pomoč.
10. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– 12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006
1. Cilj pomoči je zniževanje stroškov izgub posevkov in
plodov zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer in zniževanje stroškov izgub zaradi bolezni živali.
2. Upravičenci do pomoči:
– so nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
– v imenu upravičencev lahko sofinancirani del premije
uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje
zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja zavarovalne premije skupaj z deležem, ki ga sofinancira država ne sme presegati 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije,
– sofinancirani delež občine lahko znaša le razliko med
višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov v skladu z Uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje za tekoče leto za zavarovanje posevkov in plodov
ter živali zaradi bolezni.
4. Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje
izgub, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere,
– sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje živali zaradi bolezni.
5. Pogoji za pridobitev:
– sklenjena zavarovalna polica,
– zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinanciranega dela
zavarovalne premije s priloženim seznamom upravičencev na
podlagi predhodno sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z občino,

Stran

12566 /

Št.

93 / 12. 10. 2007

– upoštevanje nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za
tekoče leto.
11. člen
Pomoč za arondacijo (zaokrožitev) zemljišč
– 13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006
1. Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za smotrnejšo obdelavo kmetijskih površin.
2. Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju občine.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
4. Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni
menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
5. Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že predhodno
odobrena:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
12. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih
proizvodov
– 14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006
1. Cilj pomoči je izboljšanje in preusmeritev kmetijske proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu.
2. Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih proizvodov ter zagotavljajo, da je
pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
Kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge
kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji
na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve,
– izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije,
ki so registrirane za to dejavnost. Občina z izvajalci sklene
pogodbo o poslovnem sodelovanju.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju
proizvajalcem.
4. Upravičeni stroški:
– stroški tržne raziskave, zasnove in oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi
proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,
– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje
za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi
za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
5. Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga predhodno
odobrena:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov.
13. člen
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
– 15. člen Uredbe komisije (ES)št. 1857/2006
1. Cilj pomoči je zagotavljanje tehnične pomoči za višji
nivo strokovne izobraženosti in usposobljenosti primarnih kme-
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tijskih pridelovalcev ter boljši dostop do informacij s področja
kmetijstva.
V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem
sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in
delavcev na kmetijskem gospodarstvu,
1.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje
osebe,
1.3 na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanja na njih,
1.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
2. Upravičenci do pomoči:
– izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe,
ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno
registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem
kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi
objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve
skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za
vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje
storitve. Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri se opredeli izvedba ukrepa.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju
proizvajalcem.
4. Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in
izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi
operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo
tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih, potne stroške za
organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih
kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih
prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih
nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR na
nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za
pripravo in izdelavo le-teh. Sofinancirajo se publikacije, kot
so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v
publikaciji.
5. Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga predhodno že
odobrena:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.
14. člen
Kumulacija
– 19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006
Najvišji zneski pomoči, določeni pri posameznih ukrepih, v
členih 7 do 13 se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za
projekt ali dejavnost v celoti ali delno financira iz javnih sredstev
oziroma iz sredstev Skupnosti. V zvezi z istimi upravičenimi
stroški se pomoč sme kumulirati z drugo državno pomočjo le
do višine največje dovoljene intenzivnosti pomoči, določene z
uredbo komisije (ES) št. 1857/2006. Največja dovoljena intenzivnost pomoči določena s citirano uredbo se ne sme preseči,
če se za posamezni ukrep pridobijo sredstva državnega, EU
in lokalnega vira.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč izvzeta
z Uredbo (ES) št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo
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državno pomočjo po členu 87 (1) Pogodbe ali s finančnimi
prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88 (1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi
stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja
dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme
kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka
1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni
projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost
pomoči, določena v Uredbi (ES) št. 1857/2006 v tem pravilniku.
III. DRŽAVNE POMOČI – de minimis
15. člen
– 2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006
Upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de
minimis so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski
člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali
trženjem kmetijskih proizvodov ter z nekmetijsko dejavnostjo
na kmetijskih gospodarstvih.
16. člen
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih
javnih virov so sredstva dodeljena.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom
davka ali drugih dajatev.
17. člen
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
dopolnilno in nekmetijsko dejavnost
1. Cilj pomoči je diverzifikacija kmetijskih gospodarstev s
širjenjem dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelavo
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.
2. Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo,
predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem
gospodarstvu in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev
ter imajo sedež na območju občine.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
4. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo
v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
5. Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske
dejavnosti ali je v postopku registracije,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu
obresti.
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18. člen
Promocija in trženje proizvodov in storitev
1. Cilj pomoči je povečanje prepoznavnosti storitev in
proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
2. Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski
člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo,
predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem
gospodarstvu in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na območju občine.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
4. Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke,
razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
5. Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske
dejavnosti ali so v postopku registracije,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč.
19. člen
Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih
in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja
1. Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih
članov s področja dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter
predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
2. Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski
člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo,
predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem
gospodarstvu in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na območju občine.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
4. Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
5. Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske
dejavnosti ali potrdilo o tem, da so v postopku pridobitve
registracije,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo
ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč.
20. člen
Kumulacija – de minimis
– 2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006
Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi
takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki prese-

Stran

12568 /

Št.

93 / 12. 10. 2007

Uradni list Republike Slovenije
POSLOVNIK
Nadzornega odbora Občine Mirna Peč

ga že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega
v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela
Komisija.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

V. NAČIN DODELJEVANJA DRŽAVNIH POMOČI
21. člen
Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi predhodno
izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije in občasnem informatorju Novičke, skladno s
pogoji in po postopku, določenem v Statutu Občine Kuzma.
V javnem razpisu se po tem pravilniku podrobneje določijo
merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči in državnih
pomoči de minimis ter najnižji oziroma najvišji zneski dodeljene
pomoči.
22. člen
Postopek za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo imenuje župan.
Vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja občinska uprava.
23. člen
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in
občino se uredijo s pogodbo.
Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja odbor za kmetijstvo in prehrano.
24. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga
določila pogodbe, je občinska uprava na predlog odbora za
kmetijstvo in prehrano upravičena zahtevati vračilo dodeljenih
sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva nakazila dalje.
VI. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje kmetijstva in proizvodnje hrane v Občini Kuzma (Uradni list RS,
št. 65/04).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje razvoja podeželja 2007–2013.
Št. 441-2/2007-8
Kuzma, dne 6. septembra 2007
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

MIRNA PEČ
4636.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mirna
Peč

Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in 54. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS,
št. 59/07) je Nadzorni odbor Občine Mirna Peč na 3. redni seji
dne 25. 9. 2007 sprejel

1. člen
S tem poslovnikom se urejajo organizacija, naloge in način dela Nadzornega odbora Občine Mirna Peč (v nadaljevanju:
nadzorni odbor) ter status članov odbora kot najvišjega organa
nadzora javne porabe v Občini Mirna Peč.
2. člen
Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe
občine deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno in neodvisno. Svoje naloge opravlja strokovno, vestno, pošteno in nepristransko, v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom
Občine Mirna Peč in tem poslovnikom.
3. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Po predhodni presoji
nadzorni odbor lahko javnost izključi.
Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne
podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako
opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega
sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
4. člen
Sedež nadzornega odbora je v Mirni Peči, Trg 2.
Nadzorni odbor ima svoj žig, ki ima v sredini grb občine
Mirna Peč. V zgornjem polkrogu je napis »OBČINA MIRNA
PEČ«, v spodnjem polkrogu pa napis »NADZORNI ODBOR«.
Žig nadzornega odbora hrani občinska uprava.
5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika,
ki ga izmed sebe izvolijo člani nadzornega odbora na svoji
prvi seji.

bora,

6. člen
Naloge predsednika so:
– vodi in organizira delo odbora,
– predlaga dnevne rede, sklicuje in vodi seje,
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega od-

– podpisuje sklepe, poročila, zapisnike in druge akte nadzornega odbora,
– pripravi načrt dela nadzornega odbora in predlog potrebnih sredstev za posamezno proračunsko leto,
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko
upravo,
– sodeluje na sejah občinskega sveta.
II. NASTANEK IN SESTAVA NADZORNEGA ODBORA
7. člen
Nadzorni odbor ima pet članov (predsednika in štiri člane),
ki jih imenuje občinski svet izmed občanov. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka
mandatne dobe članov sveta.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega
sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik
občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Član nadzornega odbora je dolžan seznaniti nadzorni odbor s svojim statusom. Nadzorni odbor lahko predlaga predčasno razrešitev člana nadzornega odbora občinskemu svetu,
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– če je funkcija, ki jo opravlja nezdružljiva s članstvom v
nadzornem odboru,
– če se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje
in ne sodeluje pri delu nadzornega odbora,
– če nastanejo razlogi iz določbe prvega odstavka
37.a člena Zakona o lokalni samoupravi.
8. člen
Nadzorni odbor ima tajnika, ki je javni uslužbenec občinske uprave. Tajnika imenuje nadzorni odbor na svoji prvi seji.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega
odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
9. člen
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
sejnine za opravljanje funkcije in povrnitve drugih stroškov v
skladu s Pravilnikom o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Mirna Peč, članov delovnih teles občinskega
sveta in župana ter članov nadzornega odbora (Uradni list RS,
št. 48/07).
10. člen
Člani nadzornega odbora imajo pravico udeleževati se sej
Občinskega sveta Občine Mirna Peč.
Člani nadzornega odbora morajo prejemati gradivo za
seje občinskega sveta v roku in na način, kot to velja za člane
občinskega sveta.
III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
11. člen
Nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov
občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje
učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih
sredstev.
IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA
12. člen
Nadzorni odbor opravlja redne in izredne nadzore.
Redne nadzore si nadzorni odbor določi z letnim načrtom
tako, da so na daljši rok zajeti vsi uporabniki občinskih proračunskih sredstev, na krajši rok pa posamezni uporabniki iz
različnih dejavnosti.
Izredne nadzore si nadzorni odbor določi sproti po lastni
presoji, vendar ob predhodni dopolnitvi nadzornega programa,
ki ga posreduje v vednost županu in občinskemu svetu, ter na
podlagi:
– pobude občinskega sveta,
– pobude župana,
– pobude člana nadzornega odbora,
– na podlagi zahteve 5% volivcev v občini.
13. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela,
ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega
načrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži
županu.
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Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nad– proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov ožjih delov ob-

– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov
proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je
tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni odbor
želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora
najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za
spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba
nadzornega programa morata biti obrazložena.
1. Postopek nadzora
14. člen
Po tem postopku se opravi nadzor ne glede na to, za
katero od oblik nadzora gre. Nadzor se prične z vročitvijo sklepa o nadzoru nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba je tista
pravna ali fizična oseba, glede katere je nadzorni odbor pričel
postopek nadzora.
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati navedbo oseb,
ki bodo opravile nadzor, opredelitev vsebine, časa in kraja
nadzora ter navedbo nadzorovane osebe.
15. člen
Nadzor opravijo člani nadzornega odbora oziroma izvedenec, ki ga na podlagi predloga nadzornega odbora imenuje
občinski svet.
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost
spremljati izvajanje nadzora.
16. člen
V postopku nadzora so odgovorne osebe nadzorovane
stranke dolžne pooblaščencu nadzornega odbora, ki opravlja
nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v
postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.
Pooblaščenec nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima
pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo
naloge, ki mu je zaupana.
Zahtevane podatke je nadzorovana stranka dolžna dostaviti nadzornemu odboru oziroma pooblaščencu nadzornega
odbora v roku petnajstih dni.
17. člen
Po opravljenem pregledu pripravi nadzorni odbor predlog
poročila, katerega obvezne sestavine določi minister, pristojen
za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za
finance.
Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in najpozneje v
roku osem dni pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku
petnajstih dni od prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti
v naslednjih petnajstih dneh od prejema ugovora. Po odločitvi
postane poročilo dokončno.
Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe, sprejme nadzorni odbor
poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu
svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in
pristojnemu ministrstvu.
18. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, mora o
teh kršitvah v petnajstih dneh od izdaje dokončnega poročila
obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
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storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu
s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
19. člen
Poročilo lahko vsebuje tudi priporočilo za smotrnejšo porabo proračunskih sredstev v bodoče.
Nadzorni odbor v teku postopka opozori nadzorovano
stranko, da odpravi morebitna protipredpisna dejanja in ravnanja. Če nadzorovana stranka opozorila ne upošteva, se to
navede v poročilu.
20. člen
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka,
če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali
pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega
odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti
do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali
izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega
kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala;
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe;
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval
v postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega
odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru.
V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo
zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino
glasov vseh članov.
21. člen
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu
svetu o svojih ugotovitvah.
2. Način dela
22. člen
Nadzorni odbor dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje
predsednik nadzornega odbora:
1. na lastno pobudo,
2. na zahtevo večine članov nadzornega odbora,
3. na zahtevo občinskega sveta,
4. na zahtevo župana,
5. na zahtevo 5% volivcev občine.
23. člen
V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo
nadzornega odbora. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti
navedeni razlogi za izredni sklic in praviloma priloženo gradivo,
o katerem naj se odloča na seji.
Za izredno sejo se lahko predloži gradivo članom na sami
seji nadzornega odbora.
24. člen
Če predsednik po prejemu zahteve za sklic seje ne skliče
v dvajsetih dneh redne in v petih dneh izredne seje nadzornega odbora, jo lahko skliče vlagatelj zahteve s podpisi še dveh
članov nadzornega odbora.
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25. člen
Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga pošlje
skupaj z gradivom vsaj pet dni pred sejo članom odbora.
Predlagatelj, ki ni član nadzornega odbora, pa mora gradivo
posredovati predsedniku nadzornega odbora vsaj petnajst dni
pred sejo.
26. člen
Sejo nadzornega odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. Če sejo skliče vlagatelj
zahteve iz 24. člena, jo tudi vodi.
27. člen
Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu nadzornega odbora, udeleževati se sej in odločati na njih. Evidenco udeležbe članov vodi tajnik nadzornega
odbora.
28. člen
Na seji nadzornega odbora so lahko tudi druge osebe.
Prisotne so na podlagi vabila predsednika ali z njegovim soglasjem.
3. Potek seje
29. člen
Predsednik na začetku seje ugotovi sklepčnost nadzornega odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če je prisotnih večina
vseh članov nadzornega odbora. Zabeležijo se opravičeno
odsotni, neopravičeno odsotni in morebitna prisotnost drugih
oseb.
30. člen
Po ugotovitvi sklepčnosti predsedujoči da v obravnavo
predlog dnevnega reda. Predsedujoči lahko spremeni vrstni
red točk dnevnega reda. Vsak član nadzornega odbora lahko
poda predlog za umik oziroma razširitev točk dnevnega reda.
O predlogih odloči nadzorni odbor z večino opredeljenih glasov.
Predsedujoči da nato na glasovanje dnevni red s sprejetimi
predlogi v celoti.
31. člen
Nadzorni odbor nato preide k potrjevanju zapisnika prejšnje seje, h kateremu člani lahko podajo pripombe za ustrezno
spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni pripomb ali je sprejet z dopolnitvijo.
32. člen
Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih
točk, na začetku vsake točke lahko predlagatelj poda uvodno
obrazložitev.
Po končani obrazložitvi predsednik povabi k razpravi, h
kateri se člani prijavljajo z dvigom rok.
Razpravljanje posameznika mora biti časovno primerno
omejeno in se mora nanašati na obravnavano točko, sicer ga
predsednik na to opomni oziroma po neuspešnem opominu
vzame besedo.
O eventualnem ugovoru o odvzemu besede se odloča
nadzorni odbor.
33. člen
Predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev.
Če je potrebno za razpravo dodatno gradivo, se razprava
nadaljuje po pridobitvi le-tega.
34. člen
Predsednik prekine sejo nadzornega odbora in jo po možnosti preloži na določen datum, če:
1. ni več mogoče zagotoviti sklepčnosti,
2. je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
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3. tako sklene nadzorni odbor.
Nedokončana zadeva se preloži na eno prihodnjih sej.
Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke
dnevnega reda.
35. člen
Predsednik skrbi za red na seji in sme kršilca reda opomniti
oziroma mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru zahtevati, da
zapusti sejo.
Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik.
O morebitnem ugovoru, vloženem v roku 3 dni, odloča nadzorni odbor na prihodnji seji.
Predsednik lahko prekine sejo odbora, če reda na njej ni
mogoče ohraniti s prej navedenimi ukrepi.
4. Odločanje
36. člen
Nadzorni odbor sprejema odločitve z večino glasov navzočih
članov, razen v primerih, ko je po statutu potrebna večina glasov
vseh članov odbora. Po končani razpravi se o predlogu posamezne točke dnevnega reda pripravi sklep in opravi glasovanje.
Nadzorni odbor praviloma odloča z javnim glasovanjem z
dvigom rok.
Nadzorni odbor lahko odloča tudi s tajnim glasovanjem, o
čemer se odloči z večino glasov vseh članov.
37. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok in to po predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti predlogu. Če je
o isti zadevi več predlogov, se glasuje po vrstnem redu glede na
oddanost predlogov.
Ko je predlog, ki je bil dan na glasovanje, sprejet, je glasovanje končano.
38. člen
Če nadzorni odbor sklene, da bo odločal s tajnim glasovanjem, se za vsako glasovanje pripravi pet enako velikih glasovnic
z žigom nadzornega odbora, navedbo predlogov sklepov in vpisanima besedama »za« (na desni strani), »proti« (na levi strani).
Glasovnica vsebuje navodilo za glasovanje, in sicer da se
obkroži le ena izmed teh besed.
Tajno glasovanje vodita tajnik in predsednik odbora, slednji
tudi objavi rezultat glasovanja.
O tajnem glasovanju se vodi poseben zapisnik, ki vsebuje
podatke o vodenju tajnega glasovanja, predlogih sklepov ter ugotovitvah izida glasovanja. Zapisnik podpišeta predsednik in tajnik
nadzornega odbora.
5. Zapisnik
39. člen
O sejah nadzornega odbora se piše zapisnik, v katerega
se zapišejo glavni podatki o dogajanju na seji, mora pa vsebovati
podatke o:
– udeležencih na seji,
– spremembah, dopolnitvah in sprejemu dnevnega reda,
– razpravljavcih in sprejetih sklepih,
– morebitna ločena mnenja članov nadzornega odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se vnesejo v zapisnik.
K zapisniku se priložijo gradivo, ki je bilo obravnavano na
seji, v originalu ali fotokopiji.
40. člen
Za zapisnik nadzornega odbora skrbi tajnik. Sprejeti sklepi
na posameznih sejah se označijo z zaporednimi številkami v
okviru celotnega mandata nadzornega odbora.
Člani nadzornega odbora prejmejo predlog zapisnika hkrati
z vabilom za naslednjo sejo.
Na seji sprejeti zapisnik podpišeta predsednik in tajnik
nadzornega odbora.
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41. člen
Z gradivom zaupne narave se ravna po predpisih, ki urejajo področje upravnega poslovanja in arhiviranja.
Celotno gradivo se hrani v arhivu občinske uprave.
V. JAVNOST DELA
42. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu
nadzornega odbora, z navzočnostjo občanov in občank ter
predstavnikov javnih občil na sejah odbora.
Vabila z dnevnim redom za seje odbora in sklepi sej odbora so informacije javnega značaja, ki se objavijo na spletni
strani Občine Mirna Peč.
Izjemoma je lahko seja odbora zaprta za javnost.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva, ki so na
podlagi predpisov opredeljeni za zaupna oziroma poslovna
skrivnost.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Ta poslovnik, kakor tudi njegove poznejše spremembe
in dopolnitve, obravnava in sprejme nadzorni odbor z večino
glasov svojih članov.
Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se smiselno uporabljajo določbe Statuta občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 59/07) in Poslovnika Občinskega sveta občine Mirna
Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03).
44. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem njegove uveljavitve
preneha veljati Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 43/00).
Št. 011-12/2007-1
Mirna Peč, dne 26. septembra 2007
Predsednik Nadzornega odbora
Občine Mirna Peč
Mitja Cesar l.r.

4637.

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Mirna
Peč za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B in 15. in 70. člena Statuta Občine
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 10. redni seji dne 27. 9. 2007
sprejel

ODLOK
o 1. rebalansu proračuna
Občine Mirna Peč za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2007
(Uradni list RS, št. 21/07) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

v eurih

70

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

2.630.808

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.940.551

DAVČNI PRIHODKI

1.700.206

700 Davki na dohodek na dobiček

1.465.278

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

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od
premoženja

72

3.731

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.945

73

721 Prihodki od prodaje zalog

0

74

4.500

730 Prejete donacije iz domačih virov

4.500

40

590.771

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

371.822

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije

218.949

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

141.332

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

423.181
0
56.259
728.636
63.639
428.223

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

64.428

414 Tekoči transferi v tujino

43

21.269

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

413 Drugi tekoči domači transferi
42

3.068.380
642.041

402 Izdatki za blago in storitve

172.346
0

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.281.125

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.281.125

INVESTICIJSKI TRANSFERI

416.578

431 Investic. transferi pravnim in fiz. os., ki
niso prorač. upor.

388.253

432 Investic. transferi proračunskim uporabnikom

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

1.950

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

1.950

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

1.950

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v
javnih skladih in drugih osebah javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C.
50

–1.950

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)

TEKOČI ODHODKI
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

41

0

TRANSFERNI PRIHODKI

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

44

94.986

PREJETE DONACIJE
731 Prejete donacije iz tujine

752 Kupnine iz naslova privatizacije

94.986
0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 Prodaja kapitalskih deležev

198.337

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

750 Prejeta vračila danih posojil

240.345

712 Denarne kazni

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

75

0

34.882

–437.572

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

60.091

1.450

KAPITALSKI PRIHODKI

B.

174.837

711 Takse in pristojbine

714 Drugi nedavčni prihodki

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

Proračun
leta 2007

28.325

55

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–439.522
0

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

437.572

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA

526.294

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Mirna Peč.«
2. člen
V tretjem odstavku 7. člena se doda stavek:
»Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2007.
Št. 410-12/2006-12
Mirna Peč, dne 28. septembra 2007
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

Uradni list Republike Slovenije
MURSKA SOBOTA
4638.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo na območju
Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Pravilnika o oskrbi
s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06), 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno
prečiščeno besedilo) ter Odloka o gospodarskih javnih službah
v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95 in
85/99) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 8. seji
dne 27. septembra 2007 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine
Murska Sobota
I. NAMEN ODLOKA
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju besedila: javna služba) na območju Mestne občine Murska Sobota.
Pitna voda, na katero se nanašajo določila tega odloka je
voda, v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. viri financiranja javne službe, način oblikovanja cene in
obračun storitev javne službe,
6. vrsta in obseg objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje javne službe in
7. nadzor nad izvajanjem javne službe ter
8. kazenske in prehodne določbe.
3. člen
Cilji oskrbe s pitno vodo po tem odloku so:
– zastaviti program oskrbe s pitno vodo,
– zagotoviti opremljenost z javnim vodovodom skladno z
zahtevami pravilnika o oskrbi s pitno vodo,
– izboljšati uporabnikom dostop do storitev javne službe,
– zagotoviti učinkovito dobavo pitne vode uporabnikom,
– zagotoviti obnovo vodovodnega omrežja in objektov na
javnem vodovodu,
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju oskrbe s pitno vodo,
– zagotoviti izdelavo poročila o izvajanju javne službe,
– urediti evidence vodovodov in njihovih upravljavcev,
– urediti evidence opravljanja storitev javne službe,
– zagotoviti izdelavo katastra javnega vodovoda.
II. POJMI
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– pitna voda je voda v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo,
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– sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljevanju besedila:
vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi,
črpališča, vodohrani in čistilne naprave ter oprema, kot so
priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja deluje
kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih
vodovodov,
– sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološkimi objekti, kot so objekti za dvigovanje ali
zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z
zunanjimi hidranti in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih
površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura,
priključki stavb na sekundarni vodovod niso objekti oziroma
oprema javne infrastrukture,
– primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti za obdelavo vode, vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode od enega ali več
vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni inženirski
objekti in oprema primarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura,
– transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen za
transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primarnega
vodovoda. Je regionalni ali magistralni vodovod za dovajanje
pitne vode do vodovoda za oskrbo s pitno vodo, ki je infrastruktura lokalnega pomena,
– obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija vode
iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo,
– odjemno mesto (vodomerno mesto) je mesto vodovoda,
kjer se odčitava poraba pitne vode posameznega porabnika
pitne vode. Na posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov pitne vode, če je v skladu z določbami
stanovanjskega zakona zagotovljena porazdelitev stroškov
med njimi,
– javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih
ali transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska javna
infrastruktura opravljanju storitev javne službe,
– javna površina je površina objekta ali dela objekta državne ali lokalne gospodarske javne infrastrukture, ki ima status grajenega javnega dobra po predpisih, ki urejajo graditev
objektov. Za javno površino štejejo tudi površine javnih zelenic
in površine zemljišč v javnih parkih,
– oskrbovalno območje je eno ali več poselitvenih območij
skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje posamezni vodovod,
– hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do
zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali se
nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali prenosne gasilne črpalke,
– upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s tem
odlokom pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe,
– vodovarstveno območje je območje, kot ga določa predpis, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno vodo,
– kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o
objektih gospodarske javne infrastrukture,
– zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske
javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije na podlagi zakona, ki ureja urejanje prostora,
– kataster vodovodnih priključkov je evidenca zbirnih podatkov o vodovodnih priključkih na javni vodovod, ki ga vodi
upravljavec,
– območje izvajanja javne službe je območje Mestne občine Murska Sobota,
– uporabniki storitev javne službe so gospodinjstva oziroma fizične osebe in pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javne
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oskrbe. Gospodinjstvo kot uporabnik je oseba ali skupina oseb,
ki prebiva v eni stanovanjski enoti in jo v razmerju do izvajalca
javne službe zastopa ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu
(stanovanjski enoti), ki je za obveznosti po tem odloku za člane
gospodinjstva subsidiarno odgovorna v razmerju do izvajalca
javne službe. Praviloma je uporabnik lastnik stavbe, če pa je
tako določeno s konkretnim pravnim aktom med lastnikom in
posestnikom, je lahko uporabnik tudi posestnik stavbe,
– priključek stavbe (vodovodni priključek) na javni vodovod je del vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje pitne vode (obračunskim vodomerom) pri uporabniku storitev. Sestavljen je iz:
– priključnega sklopa na javni vodovod,
– dovodne cevi na odseku med sekundarnim vodovodom
in odjemnim mestom,
– ventila pred obračunskim vodomerom,
– čistilnega kosa (odvisno od nazivnega premera) in montažno-demontažnega kosa.

– redno preverjanje podatkov v stavbah, ki so priključene
na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb
na oskrbovalnem območju,
– vodenje katastra javnega vodovoda in hidrantnega
omrežja,
– posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
– vodenje evidenc v skladu z veljavnim pravilnikom o
oskrbi s pitno vodo,
– posredovati letno poročilo o izvajanju javne službe,
– pripraviti program oskrbe s pitno vodo.

III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

V. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA
RAZPOREDITEV

5. člen
Mestna občina Murska Sobota zagotavlja javno službo
oskrbe s pitno vodo v javnem podjetju (v nadaljevanju besedila:
izvajalec) za:
– oskrbo s pitno vodo.

9. člen
Na območju Mestne občine Murska Sobota ni dovoljena
oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo oziroma iz
lastnega vodnega vira razen:
– če je oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda večja od 200 m ali,
– če je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega
inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški. Poselitvena območja oziroma njihovi deli, kjer
se stavbe oziroma gradbeni inženirski objekti ne bodo priključevali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov
priključitve, se opredelijo v programu komunalnega opremljanja
naselij, ki ga sprejme Mestna občina Murska Sobota.

6. člen
Izvajalec iz prejšnjega člena izvaja javno službo za celotno območje Mestne občine Murska Sobota. Izvajalec javne
službe je tudi upravljavec javnega vodovoda, kamor štejejo sekundarni, primarni in transportni vodovodi na območju Mestne
občine Murska Sobota.
IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
7. člen
Storitev javne službe oskrba s pitno vodo je opredeljena z
veljavnim pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitve javnih služb,
– pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,
– vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda,
– nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
– vzdrževanje vodovodnih priključkov,
– vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
priključenih nanj v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred
požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij,
– izvajanje notranjega nadzora pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
– monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo,
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki
ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo,
– občasno hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov,
– občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih sistemih,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami,

8. člen
Izvajalec javne službe ima pri izvajanju javne službe naslednja javna pooblastila:
– izdaja projektne pogoje,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izdaja smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov in urejanje prostora.

10. člen
Vsako predvideno poselitveno območje mora biti pred
dajanjem v uporabo novih stavb ali gradbenih objektov v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, opremljeno z javnim
vodovodom skladno z določbami veljavnega pravilnika o oskrbi
s pitno vodo.
11. člen
Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno mesto
posebej.
Če je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih mest
tako, da se priključek stavbe na obratujoči sekundarni vodovod
izvede s skupnim cevovodom, se šteje za del javnega vodovoda cevovod, ki povezuje obratujoči sekundarni vodovod in
razcep za priključitev zadnjih dveh odjemnih mest.
12. člen
Na poselitvenem območju, kjer se zagotavlja oskrba s
pitno vodo s storitvami javne službe, se mora zagotoviti vgradnja hidrantov na sekundarnem vodovodu ali izjemoma na
primarnem vodovodu v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij.
Če je hidrantno omrežje sekundarni vodovod z vgrajenimi
hidranti, je tako omrežje javno hidrantno omrežje in ga upravlja
izvajalec javne službe.
VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
13. člen
Na podlagi prijave, ki jo poda uporabnik za priključitev na
javni vodovod, mu upravljavec izda soglasje oziroma pogoje,
pod katerimi se sme priključiti na omrežje.
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14. člen
Objekte in naprave javnega vodovoda se lahko načrtuje in
gradi v skladu z določili tehničnega pravilnika o javnem vodovodu, smernicami in pogoji upravljavca ter veljavnimi predpisi
s področja urejanja prostora in graditve objektov.
15. člen
Gradbena dela pri gradnji objektov in naprav javnega
vodovoda lahko izvaja le zato usposobljen izvajalec, ki je registriran za tovrstne gradnje.
Izvajalec gradnje objektov in naprav javnega vodovoda ali
spojnega cevovoda mora začetek gradnje priglasiti upravljavcu
javnega vodovoda najmanj osem dni pred začetkom gradnje.
16. člen
Investitor javnega vodovoda mora po končani gradnji
brezplačno prenesti objekte in naprave v upravljanje upravljavcu pod pogoji in načinom, ki ga opredeljuje tehnični pravilnik o
javnem vodovodu.
17. člen
Lastniki in upravljavci stavb oziroma gradbenih inženirskih
objektov na območju, kjer je zgrajeni javni vodovod pa še niso
priključeni na javni vodovod, morajo take objekte priključiti na javni
vodovod najpozneje v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
Upravljavec javnega vodovoda mora za primer iz prvega
odstavka tega člena poskrbeti za sistematično priključitev v
skladu z določili tega odloka in določili tehničnega pravilnika o
javnem vodovodu.
18. člen
Pred priključitvijo stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod mora lastnik stavbe oziroma
gradbenega inženirskega objekta oziroma bodoči uporabnik
javnega vodovoda plačati enkratni prispevek. Višina in način
plačila prispevka se določi s pravilnikom o obračunavanju
stroškov za uporabo javnega vodovoda.
19. člen
Izvedbo priključka na javni vodovod izvede upravljavec
javnega vodovoda na stroške investitorja stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta oziroma bodočega uporabnika
javnega vodovoda.
Vsaka stavba oziroma gradbeni inženirski objekt ima lahko le en priključek na javni vodovod.
Lastnik ali upravljavec notranjega vodovoda ne sme dovoliti priključitve stavb oziroma gradbenih inženirskih objektov
drugih lastnikov ali upravljavcev na svoj notranji vodovod in
preko njega na javni vodovod, razen v izjemnih primerih, ko ni
možna drugačna tehnična izvedba in še to z izrecnim soglasjem upravljavca javnega vodovoda.
20. člen
Na javni vodovod ni dovoljeno priključevanje zasebnega
vodovoda.
Stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta ni dovoljeno oskrbovati s pitno vodo hkrati iz javnega vodovoda in
lastnega vodnega vira ali druge javne oskrbe z vodo.
21. člen
Upravljavec javnega vodovoda uporabnikom storitev javne službe povrne škodo, če ta nastane po njegovi krivdi.
Upravljavec ne odgovarja za motnje pri oskrbi s pitno
vodo ter za škodo, ki nastane zaradi višje sile (elementarne
nezgode).
22. člen
Upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti stavb
oziroma gradbenih inženirskih objektov na javni vodovod:
– če na predvidenem poselitvenem območju ni javnega
vodovoda in
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– če ni zagotovljenega odvajanja odpadnih voda v skladu
z veljavnim pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode, občinskim odlokom o načinu
izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode ter tehničnim pravilnikom o javni
kanalizaciji,
– če na obstoječem ali predvidenem poselitvenem območju lastnik stavbe oziroma objekta ni pridobil vodnega dovoljenja in gre za rabo vode iz javnega vodovoda, za katero je treba
pridobiti vodno dovoljenje.
23. člen
Upravljavec javnega vodovoda ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del na
objektih in napravah javnega vodovodnega omrežja, vendar
mora o času trajanja in območju prekinitve dobave vode pravočasno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja
in na krajevno uveljavljeni način ali neposredno.
24. člen
V primeru nepredvidenih okvar ali zaradi drugih nepričakovanih in nepremagljivih okoliščin ima upravljavec javnega
vodovoda pravico za najkrajši možni čas prekiniti dobavo vode
brez predhodnega obvestila.
25. člen
Hidranti na javnem vodovodu so namenjeni zagotavljanju
požarne varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem
stanju. Iz njih se vode ne sme odvzemati brez predhodnega soglasja upravljavca, razen v primeru gašenja požara pod pogoji
iz tehničnega pravilnika o javnem vodovodu.
Zaradi registracije odvzete vode je potrebno najkasneje v
štiriindvajsetih (24) urah obvestiti upravljavca javnega vodovoda o odvzemu vode iz hidrantov.
Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje ulic in cest, zalivanje
zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč, za javne prireditve
in za polnjenje cistern za razvoz vode je možen ob predhodni
sklenitvi pogodbe z upravljavcem javnega vodovoda.
26. člen
Uporabnik mora po uporabi zagotoviti brezhibno stanje
hidranta. Stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta, nastale
med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
27. člen
Uporaba storitev javne službe je za uporabnike storitev
obvezna.
Uporabniki ravnajo tako, da se priključijo na javni vodovod
pod pogoji, ki jih predpiše upravljavec.
28. člen
Uporabniki morajo ravnati skladno z določbami tega odloka, pri tem pa imajo zlasti naslednje obveznosti:
– priključiti se na javni vodovod le s soglasjem upravljavca,
– vzdrževati notranji vodovod z vsemi objekti in napravami,
– vzdrževati notranji vodovod tako, da je omogočena
normalna dobava vode ob izpolnjenih predpisanih pogojih iz
tehničnega pravilnika o javnem vodovodu oziroma v skladu z
veljavnimi predpisi,
– zgraditi in vzdrževati odjemno mesto, ki mora biti vedno
dostopno delavcem oziroma pooblaščenim osebam upravljavca za vzdrževanje, redne preglede, menjavo in odčitavanje
vodomera,
– zavarovati pred zmrzovanjem odjemno mesto,
– takoj obveščati upravljavca o okvarah na javnem vodovodu, priključku in vodomerih, ki jih zaznajo in o odjemu vode
iz požarnih hidrantov,
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– v roku 8 dni od sprememb pisno, s predložitvijo dokumentacije (npr. listina o lastništvu, o prevzemu v najem itd.)
obveščati upravljavca o spremembah naslova, lastništva in
posesti ter spremembah na stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu, ki vplivajo na odvzem in obračun vode,
– redno plačevati svoje obveznosti na podlagi izdanih
računov,
– urejati medsebojna razmerja z drugimi uporabniki, s
katerimi je vezan na isti obračunski vodomer,
– upoštevati vzdrževalne in ostale ukrepe v primeru višje
sile ali upravičene prekinitve dobave vode,
– povrniti škodo, povzročeno na javnem vodovodu s svojimi dejanji ali zaradi motenj, povzročenimi z nenormalnim
odvzemom vode ali povratnim učinkom na kvaliteto vode v
javnem vodovodu,
– prenesti priključek stavbe v vzdrževanje upravljavcu.
29. člen
Uporabniki ne smejo prekiniti dobave vode drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.
30. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovodnega omrežja samo ob izpolnjevanju pogojev iz soglasja
upravljavca in določil tega odloka na način, ki ne poslabšuje
pogojev oskrbe z vodo drugih uporabnikov, priključenih na to
omrežje in na način, ki ne vpliva na kakovost vode v njem.
31. člen
Varstvo pravic uporabnikov storitev javne službe se zagotavlja zlasti:
– z dolžnostjo sklenitve pogodbe o dobavi vode, če so
zanjo izpolnjeni pogoji,
– z možnostjo vložitve pritožb zoper dejanja upravljavca,
ki jih ta opravi pri izvajanju javnih pooblastil,
– z možnostjo vložitve ugovora zoper dejanja ali opustitve
upravljavca, skladno z določbami tega odloka,
– z zakonodajo o varstvu potrošnikov in
– z drugimi predpisi.
32. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, velike okvare in podobno, ima
upravljavec pravico in dolžnost izdati navodila za racionalizacijo
porabe vode ter brez povračila škode prekiniti ali zmanjšati
dobavo vode.
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo isti vodni vir kot javni vodovod, so pri nastopu višje
sile dolžni po potrebi zmanjšati uporabo vodnega vira, ali dati
svoje črpališče na razpolago za prednostno preskrbo osnovnih
življenjskih potreb občanov in požarno varnost.
33. člen
Upravljavci in lastniki objektov in naprav si morajo pri
opravljanju del na svojih objektih in napravah v bližini javnega
vodovoda pridobiti soglasje upravljavca vodovoda ter mu povrniti vse nastale stroške vključno z upravljavčevim nadzorom.
Pri opravljanju teh del morajo zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave in omrežje nepoškodovano. V primeru poškodbe
so ga dolžni vzpostaviti v prvotno stanje in poravnati vso
morebitno škodo, ki je nastala zaradi poškodbe ali prekinitve
dobave vode.
Izvajalci gradbenih del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukcijah objektov in naprav v bližini javnega vodovoda pridobiti soglasje upravljavca ter mu povrniti vse s tem nastale
stroške vključno z upravljavčevim nadzorom. Pri opravljanju
teh del mora izvajalec zagotoviti, da ostane javni vodovod
nepoškodovan. V primeru poškodbe so ga dolžni vzpostaviti v
prvotno stanje in poravnati vso morebitno škodo, ki je nastala
zaradi poškodbe ali prekinitve dobave vode.
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VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
34. člen
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– iz proračuna,
– s predpisanimi dajatvami,
– iz drugih virov.
Proračunsko financiranje javne službe se razmeji med
lokalno skupnostjo in državo na način, ki ga določajo sprejeti
predpisi.
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev izvajanja javne
službe oskrbe s pitno vodo, se podrobneje določijo s programom dela ter pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo
javnega vodovoda.
35. člen
Stroški, ki oblikujejo ceno storitev oskrbe s pitno vodo,
so definirani z veljavnimi predpisi, ki urejajo oblikovanje cen
storitev oskrbe s pitno vodo.
36. člen
Cena storitev javne službe za oskrbo s pitno vodo se
oblikuje na osnovi količine porabljene pitne vode, ki se meri z
obračunskim vodomerom na odjemnem mestu.
Oblikovanje cene storitev javne službe oskrbe s pitno
vodo, izvajalec javne službe izvaja v skladu z veljavnimi predpisi za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb
in pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javnega
vodovoda.
IX. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
37. člen
Infrastrukturni objekti za izvajanje javne službe (javni
vodovod), ki so v lasti ali najemu Mestne občine Murska
Sobota so:
– transportni vodovod (magistralni) in naprave,
– primarni vodovod in naprave,
– sekundarni vodovod in naprave,
– javno hidrantno omrežje,
– drugi objekti in naprave, ki so potrebni za normalno
obratovanje javnega vodovoda.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
38. člen
Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja organ občinske uprave pristojen za gospodarske javne službe ali pristojne
inšpekcijske službe.
Pooblaščeni delavci upravljavca, ki opravljajo strokovni
nadzor nad izvajanjem tega odloka, so dolžni o kršitvah določil
tega odloka takoj obveščati pristojne organe iz predhodnega
odstavka ter te kršitve na primeren način dokumentirati.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
39. člen
Z globo 830 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec javne
službe:
– če ne zagotovi pogojev za izvajanje javne službe,
– če ne pripravi letnega poročila za oskrbo s pitno vodo,
– če ne vzdržuje javnega vodovoda,
– če ne skrbi za meritve in obračun vode,
– če ne vodi katastra objektov,
– če ne obvešča uporabnikov o prekinitvah dobave
vode,
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– če ne izvede prekinitev dobave vode uporabniku, ki ni
izpolnjeval pogojev za priključitev in se je uporabnik kljub temu
priključil.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.
40. člen
Z globo 830 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik, ki
je pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če se ne priključi na javni vodovod, ko za to obstajajo
pogoji,
– če se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca,
– če ne izpolnjuje obveznosti po 28. členu tega odloka,
– če ne izpolnjuje obveznosti po 33. členu tega odloka.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba uporabnika iz prvega odstavka tega člena.
41. člen
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
posameznik:
– če se ne priključi na javni vodovod, ko za to obstajajo
pogoji,
– če se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca,
– če ne izpolnjuje obveznosti po 33. členu tega odloka.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Izvajalec javne službe v roku treh mesecev od veljavnosti
tega odloka, pripravi tehnični pravilnik o javnem vodovodu, s
katerim se določi podrobnejša navodila in tehnične normative
z namenom, da se poenoti izvedba in doseže zanesljivo delovanje. Z njim se uredi zlasti:
– smernice za projektiranje in gradnjo javnega vodovoda,
– tehnične normative za priključevanje na javni vodovod,
– način zagotavljanja obratovanja, vzdrževanja in nadzora javnega vodovoda,
– izdaja soglasij za gradnjo vodovoda in za priključitev
nanj.
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
43. člen
Obračunavanje stroškov oskrbe s pitno vodo se bo uredilo
s pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javnega
vodovoda.
45. člen
Upravljavci javnega vodovoda morajo vzpostaviti in začeti
z vodenjem evidenc v skladu z veljavnim pravilnikom o oskrbi
s pitno vodo, najpozneje do 1. 1. 2008.
Ne glede na določbe predhodnega odstavka tega člena
mora upravljavec javnega vodovoda takoj vzpostaviti in voditi
evidence, navedene v drugem odstavku 33. člena veljavnega
pravilnika o oskrbi s pitno vodo.
Obstoječi uporabniki storitev javne službe, ki niso vpisani
v kataster uporabnikov, se morajo prijaviti upravljavcu v roku
enega leta od uveljavitve tega odloka.
46. člen
Izvajalec javne službe pripravi program oskrbe s pitno
vodo za prihodnje leto in letno poročilo o izvajanju javne službe za minulo leto skladno z določbami veljavnega pravilnika
o oskrbi s pitno vodo ter ju posreduje v potrditev pristojnemu
organu Mestne občine Murska Sobota.
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47. člen
Lastniki obstoječih stavb, ki si ob uveljavitvi tega odloka zagotavljajo oskrbo s pitno vodo iz zasebnih vodovodov,
morajo prilagoditi oskrbo s pitno vodo zahtevam tega odloka, veljavnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo in določilom
tehničnega pravilnika o javnem vodovodu, najpozneje do
31. 12. 2010.
Lastniki stavb morajo zagotoviti, da se priključki stavb
na sekundarni vodovod, ki ne omogočajo merjenja porabe
pitne vode za vsako posamezno stavbo posebej, prilagodijo
zahtevam iz tega odloka, veljavnega pravilnika o oskrbi s pitno
vodo in tehničnega pravilnika o javnem vodovodu, najpozneje
do 31. 12. 2010.
48. člen
Izvajalec javne službe mora vzdrževati objekte in opremo
javnega hidrantnega omrežja, priključenega na javni vodovod
ter zagotavljati vodo za primer požara in gasilske vaje za preprečevanje požara v okviru vzdrževanja objektov skupne rabe
na območju Mestne občine Murska Sobota kjer izvaja javno
službo, vse do uveljavitve predpisa, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij. Stroški za to vzdrževanje in zagotavljanje vode se
pokrivajo iz proračuna Mestne občine Murska Sobota, obseg
vzdrževanja in zagotavljanje vode ter strošek se opredeli v
programu oskrbe s pitno vodo.
49. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
splošnih pogojih za dobavo in prevzem vode iz vodovodnega
omrežja mesta Murska Sobota (Uradne objave SO Murska
Sobota, št. 11/72).
50. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0024/2007-180
Murska Sobota, dne 27. septembra 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

4639.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Murska Sobota

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 – odločba US in
60/2007), 3., 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona
o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1,Uradni list RS, št. 39/06 in 33/07
– Zakon o prostorskem načrtovanju), ter 17. in 90. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007
– uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine
Murska Sobota na 8. seji dne 27. septembra 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Murska Sobota
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95 in 85/99) se 4. člen
spremeni tako, da se glasi:
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»Na območju Mestne občine Murska Sobota se kot
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo, upravljanje, vzdrževanje in obnova vodo preskrbovalnih objektov in naprav,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in
ostalih objektov in naprav,
– vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih javnih
površin,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda v
lasti mestne občine,
– oskrba s toplotno energijo in plinifikacija,
– javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave cestne prometne signalizacije in opreme,
– plakatiranje in okraševanje mesta in naselij,
– urejanje pokopališč ter izvajanje pokopališke in pogrebniške dejavnosti,
– upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo,
– upravljanje in vzdrževanje mestne tržnice in izvajanje
sejemskih prireditev,
– vzdrževanje parkov, nasadov, zelenic ter vseh drugih
zelenih površin,
– urejanje odprtih in pokritih javnih parkirišč ter urejanje
parkiranja,
– druge dejavnosti v skladu z zakoni in odloki mestnega
sveta.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na
celotnem območju Mestne občine Murska Sobota, razen
če odloki o izvajanju posameznih javnih služb določajo drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavlja z javnimi službami, je obvezna, razen če zakon ali odlok o izvajanju posamezne javne službe ne določata drugače.«
2. člen
Spremeni se 6. člen odloka, ki se glasi:
»Objekti in naprave potrebne za izvajanje javnih služb
v Mestni občini Murska Sobota so:
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo s pitno vodo,
– objekti in naprave za ravnanje s komunalnimi odpadki
in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– objekti, naprave in omrežja za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– občinske ceste in druge prometne javne površine,
hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi,
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo s toplotno
energijo in plinifikacijo,
– objekti, naprave in omrežja za javno razsvetljavo in
svetlobno signalnih naprav cestne prometne signalizacije
in opreme,
– objekti in naprave za plakatiranje in okraševanje mesta in naselij,
– pokopališki objekti in naprave,
– objekti za šport in rekreacijo,
– tržnice in drugi sejemski prostori,
– parki, nasadi, zelenice in druge zelene površine,
– omrežja in naprave za oskrbo s požarno vodo v javni
rabi,
– javna parkirišča.
Z odloki o izvajanju posameznih javnih služb se podrobneje opredelijo objekti in naprave ter omrežja, ki so
namenjeni za izvajanje javnih služb, uredijo pogoji in način
rabe teh objektov ter uredijo druga vprašanja, povezana s
temi objekti, napravami in omrežji.«
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3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0023/2007-180
Murska Sobota, dne 27. septembra 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

4640.

Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za
namene daljinskega ogrevanja

V skladu z 97. členom Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99, 8/00, 51/04, 26/05 in 118/06) in soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni
moči, št. 38005-003/2005 z dne 21. 4. 2005 in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list
RS, št. 36/07) ter s soglasjem Mestne občine Murska Sobota
št. 354-0001/2007 z dne 4. 10. 2007 distributer toplote objavlja

CENIK
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene
daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s
paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote
in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
Proizvod – storitev

Merska
enota

Cena
v evrih (€)

Variabilni del:
a) Dobavljena toplota
MWh
– stanovanjski odjem
56,4522
– ostali odjem
56,4522
b) Sanitarna voda
m3
5,0807
Fiksni del:
a) Priključna moč
kW/mesec
– stanovanjski odjem
1,5100
– ostali odjem
1,5100
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vred
nost.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik
št. C0-022/2007-DP-03, objavljen v Uradnem listu RS, št. 83/07,
dne 14. 9. 2007.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. oktobra
2007 dalje.
Št. C0-027/2007-DP-03
Murska Sobota, dne 5. oktobra 2007
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
Mirko Šabjan l.r.

Uradni list Republike Slovenije
NOVA GORICA
4641.

Odlok o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05,
24/06) in četrtega odstavka 6. člena ter tretjega odstavka
12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 60/07) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 27. septembra 2007 sprejel

ODLOK
o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Nova
Gorica določajo merila ter postopek za izdajo soglasja za
obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
(v nadaljevanju: gostinski obrati) ter pogoje in postopek za
preklic soglasja.
S tem odlokom se za območje Mestne občine Nova
Gorica določajo tudi pogoji in postopek za izdajo posamičnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata dlje, kot traja
potrjeni obratovalni čas ter merila in postopek za določitev
obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj
gostinskega obrata.

II. REDNI IN PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS
2. člen
Gostinec oziroma kmet (v nadaljevanju: gostinec) določi
svoj redni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata,
kot sledi:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z
nastanitvijo med 00. in 24. uro,
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med
06. in 02. uro naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice
med 06. in 24. uro,
– obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila,
– gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med
00. in 24. uro oziroma v času njihovega obratovanja.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
smejo gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače
(restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice
in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih in izletniške kmetije na stanovanjskih
območjih, obratovati le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste
enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost
opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske
terase ipd.).
3. člen
Obratovanje izven časa, določenega v prejšnjem členu
tega odloka, se šteje za podaljšani obratovalni čas.
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III. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE
V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
4. člen
Pristojni organ izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času na podlagi naslednjih meril:
– vrsta gostinskega obrata;
– lokacija gostinskega obrata;
– predhodne kršitve Zakona o gostinstvu (Uradni list RS,
št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: zakon)
ter Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS,
št. 70/06), ki so bile storjene v gostinskem obratu in za katere
je bil s strani pristojne tržne inšpekcije, policije oziroma sodišča
izdana pravnomočna odločba ali plačana globa;
– mnenje krajevne skupnosti, v kateri se nahaja gostinski
obrat, za katerega se zaproša za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času (v nadaljevanju: mnenje
krajevne skupnosti).
5. člen
Za potrebe tega odloka se gostinski obrati delijo na naslednje vrste:
– restavracije;
– gostilne;
– kavarne;
– izletniške kmetije;
– slaščičarne;
– okrepčevalnice;
– bari;
– vinotoči;
– osmice;
– premični objekti (kiosk, stojnica, prireditveni šotor
ipd.).
6. člen
Za potrebe tega odloka se glede lokacije gostinski obrati
delijo na tiste, ki so v stavbah s stanovanji ter druge gostinske
obrate.
7. člen
Glede na merili vrsta in lokacija gostinskega obrata lahko
gostinski obrati, ki niso v stavbah s stanovanji, obratujejo v
naslednjem podaljšanem obratovalnem času:
– restavracije od 06. do 03. ure;
– gostilne od 06. do 03. ure;
– kavarne od 06. do 03. ure;
– izletniške kmetije do od 06. do 03. ure;
– slaščičarne od 06. do 01. ure;
– okrepčevalnice od 06. do 02. ure;
– bari od 06. do 02. ure;
– vinotoči od 06. do 01. ure;
– osmice od 06. do 02. ure.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena lahko gostinski obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples
oziroma družabni program, obratujejo v podaljšanem obratovalnem času od 06. do 04. ure.
8. člen
Glede na merili vrsta in lokacija gostinskega obrata lahko
gostinski obrati, ki so v stavbah s stanovanji, obratujejo v podaljšanem obratovalnem času od 6. do 24. ure.
9. člen
Zunanje enote gostinskih obratov (gostinski vrtovi, terase,
ipd.) lahko obratujejo v enakem podaljšanem obratovalnem
času kot gostinski obrat, razen v naslednjih primerih:
– zunanje enote gostinskih obratov, ki se nahajajo v stavbah s stanovanji od 06. do 24. ure;
– zunanje enote gostinskih obratov, ki se nahajajo v stanovanjskih območjih, od 06. do 01. ure oziroma od 06. do 02.
ure v poletnem času.
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10. člen
Ne glede na določila 7.–9. člena tega odloka obratovalni
čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko-poslovni centri ipd.) ne sme biti določen v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenega na temelju
pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih
prostorov.
IV. POSTOPEK IZDAJE SOGLASJA ZA OBRATOVANJE
V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
11. člen
Gostinski obrati lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, če za to predhodno pridobijo pisno soglasje
občinske uprave Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju:
pristojni organ), ki odloča o tem na podlagi vloge gostinca ter
določil tega odloka.
12. člen
Vloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času se vloži za vsako koledarsko leto in sicer
na enotnem obrazcu, ki je sestavni del Pravilnika o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS,
št. 78/99, 107/00, 30/06, v nadaljevanju: pravilnik).
Kolikor se zaproša za izdajo soglasja za obratovanje v
podaljšanem obratovalnem času tudi za enoto gostinskega
obrata, ki se nahaja zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi,
ipd.), se to posebej navede na obrazcu iz prejšnjega odstavka
tega člena.
Gostinec, ki prosi za izdajo soglasja za gostinski obrat, ki
se nahaja v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri
ipd.) mora prijavi obratovalnega časa priložiti fotokopijo pisnega
soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
13. člen
Mnenje krajevne skupnosti pridobi pristojni organ.
Krajevna skupnost mora pristojnemu organu izdati mnenje o podaljšanem obratovalnem času najkasneje v roku 8
delovnih dni po prejemu njegove pisne vloge. Mnenje mora biti
obrazloženo ter utemeljeno.
Pristojni organ odloči brez mnenja krajevne skupnosti, v kolikor ga le-ta ne izda v roku iz prejšnjega odstavka tega člena.
14. člen
Pristojni organ izda soglasje k podaljšanemu obratovalnem času, če:
– zaprošeni podaljšani obratovalni čas glede na vrsto
in lokacijo gostinskega obrata ustreza obratovalnim časom,
določenim od 7.–9. člena tega odloka;
– v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge za izdajo
soglasja za obratovanje v podaljšanjem obratovalnem času, v
gostinskem obratu, za katerega se zaproša za izdajo soglasja,
niso bile storjene kršitve iz tretje alinee 4. člena tega odloka;
– prijavi priloži zahtevane dokumente (tretji odstavek
12. člena).
Pristojni organ lahko potrdi oziroma določi obratovalni čas
ne glede na mnenje krajevne skupnosti, kolikor ugotovi, da le-to
ni obrazloženo ter utemeljeno.
V primeru iz tretjega odstavka 12. člena pristojni organ
pri izdaji soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času upošteva tudi pisno soglasje večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
15. člen
Pristojni organ izda soglasje za obdobje do konca koledarskega leta, v katerem je bilo zaprošeno za izdajo soglasja,
oziroma do konca naslednjega koledarskega leta, če se za
izdajo soglasja zaproša na koncu tekočega koledarskega leta
za naslednje koledarsko leto.
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16. člen
Ne glede na določbe 14. člena, lahko pristojni organ v
naslednjih primerih izda soglasje za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času le za obdobje treh mesecev:
– če v času odločanja o izdaji soglasja poteka postopek
pred pristojnimi organi v zvezi s kršitvami iz tretje alinee 4. člena tega odloka;
– če je bila v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge
za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času v gostinskem obratu storjena ena kršitev iz tretje alinee
4. člena tega odloka.
17. člen
Pristojni organ izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času tako, da prijavljeni razpored obratovalnega časa
potrdi, nato pa potrjen obrazec najkasneje v 15 dneh vrne
gostincu, kopijo pa zadrži za svojo evidenco.
Kolikor pristojni organ ne soglaša s prijavljenim obratovalnim časom, s svojo odločbo deloma ali v celoti zavrne prijavljeni
obratovalni čas ter hkrati sam določi obratovalni čas.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku petnajstih dni od njene vročitve, pritožba na župana.
18. člen
Pristojni organ enkrat letno pripravi poročilo o izdanih soglasjih za podaljšani obratovalni čas in ga predloži Mestnemu
svetu Mestne občine Nova Gorica.
V. POGOJI IN POSTOPEK ZA PREKLIC SOGLASJA
19. člen
Kolikor pristojni organ ugotovi, da:
– so bile v gostinskem obratu storjene kršitve iz tretje
alinee 4. člena tega odloka,
– je bilo z meritvami hrupa, opravljenih na podlagi zahteve pristojne inšpekcije za okolje, ugotovljeno, da hrup v
gostinskem obratu presega vrednosti, določene z veljavnimi
predpisi,
lahko z odločbo prekliče izdano soglasje za obratovanje gostinskega obrata oziroma enote gostinskega obrata zunaj zaprtega
prostora (gostinski vrtovi ipd.) v podaljšanem obratovalnem
času.
20. člen
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku petnajstih dni od njene vročitve, pritožba na župana.
VI. POGOJI IN POSTOPEK ZA IZDAJO POSAMIČNEGA
SOGLASJA
21. člen
Ne glede na že potrjeni obratovalni čas, lahko gostinec
zaprosi za izdajo posamičnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas.
Posamično soglasje se izda, kadar se v gostinskemu
obratu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja ipd.) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni
prazniki, proslave društev ipd.).
Posamično soglasje se izda na podlagi vloge gostinca,
ki mora biti vložena pri pristojnem organu najmanj 8 dni pred
pričetkom dogodka iz prejšnjega odstavka tega člena. Vloga se
poda na obrazcu, ki ga pripravi pristojni organ.
Pristojni organ lahko iz razlogov iz 19. člena tega odloka
posamičnega soglasja ne izda.
Posamično soglasje se izda za točno določen dan oziroma dneve.
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VII. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZUNAJ
GOSTINSKEGA OBRATA
22. člen
Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega
obrata med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih,
na smučiščih ter drugih športno-rekreacijskih centrih oziroma
točkah, kjer se v času turistične sezone zadržuje večje število
obiskovalcev.
Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega obrata
na premičnih objektih (kiosk, stojnica, prireditveni šotor, ipd.)
oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejena v ta
namen.
23. člen
Gostinska dejavnost iz prejšnjega člena se lahko opravlja
v naslednjem obratovalnem času:
– v mestnih jedrih: od 10. do 01. ure;
– na kopališčih, smučiščih ter drugih športno-rekreacijskih
centrih oziroma točkah, kjer se v času turistične zadržuje večje
število obiskovalcev: skladno s časom obratovanja kopališča,
smučišča in drugega športno-rekreacijskega centra oziroma
točke.
24. člen
Za potrebe tega odloka se kot mestno jedro štejejo območja, ki se nahajajo na mešanih območjih osnovne namenske
rabe znotraj poselitvenih območij, ki so kot taka določena
v prostorskih sestavinah Dolgoročnega in srednjeročnega
prostorskega plana Mestne občine Nova Gorica za obdobje
1986–2000, spremembe in dopolnitve 2003.
25. člen
Vloga za potrditev obratovalnega časa za opravljanje
gostinske dejavnosti iz 22. člena tega odloka se poda pri
pristojnem organu in sicer najkasneje 30 dni pred pričetkom
opravljanje te dejavnosti.
Vloga se poda na obrazcu, ki ga pripravi pristojni organ.
26. člen
Na podlagi vloge iz prejšnjega člena tega odloka pristojni
organ izda odločbo, s katero v celoti ali deloma potrdi oziroma
zavrne prijavljeni obratovalni čas. Kolikor pristojni organ deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas, lahko s svojo
odločbo sam določi obratovalni čas.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je, v roku
petnajst dni od njene vročitve, možna pritožba na župana.
27. člen
Pristojni organ lahko iz razlogov iz 19. člena tega odloka izda odločbo, s katero zniža potrjeni obratovalni čas na
22. uro.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je, v roku
petnajst dni od njene vročitve, možna pritožba na župana.
VIII. NADZOR
28. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja, v
skladu z določbami zakona ter pravilnika, pristojna tržna inšpekcija ter policija.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Gostinci morajo obratovalni čas gostinskih obratov uskladiti z določili tega odloka v roku dveh mesecev od njegove
uveljavitve.
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30. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno
uporabljata zakon in pravilnik.
Če bi v primeru sprememb določb zakona ali pravilnika
postale posamezne določbe tega odloka neskladne z zakonom
oziroma pravilnikom, se do spremembe tega odloka uporabljajo
neposredno določbe zakona oziroma pravilnika.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
merilih za oblikovanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij (Uradne objave, št. 13/00).
32. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2007
Nova Gorica, dne 27. septembra 2007
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

4642.

Odlok o prenehanju uporabe Odloka o 32.
delnem zazidalnem načrtu mesta Nova Gorica,
ki obsega območje »Damber«

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05,
24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
27. septembra 2007 sprejel

ODLOK
o prenehanju uporabe Odloka o 32. delnem
zazidalnem načrtu mesta Nova Gorica,
ki obsega območje »Damber«
(Uradno glasilo, št. 9/78, 10/88, 8/93)
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
32. delnem zazidalnem načrtu mesta Nova Gorica, ki obsega
območje »Damber« (Uradno glasilo, št. 9/78, 10/88, 8/93).
2. člen
Na območju, ki ga je urejal odlok iz prejšnjega člena
tega odloka, se do sprejema občinskega prostorskega načrta
Mestne občine Nova Gorica uporabljajo določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem
območju Nove Gorice (Uradne objave, št. 1/2000, 10/02, 15/02
in Uradni list RS, št. 4/03, 121/04, 3/06).
3. člen
Upravni postopki za posege v prostor, ki so bili začeti
pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dotlej veljavnih
predpisih.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-49/2007
Nova Gorica, dne 27. septembra 2007
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.
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Odlok o prenehanju uporabe Odloka
o zazidalnem načrtu Mlac Ozeljan

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05,
24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
27. septembra 2007 sprejel
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DAVČNI PRIHODKI

17.360.303

700 Davki na dohodek in dobiček

13.346.315

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

NEDAVČNI PRIHODKI

ODLOK
o prenehanju uporabe
Odloka o zazidalnem načrtu Mlac Ozeljan
(Uradno glasilo, št. 11/84)

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
zazidalnem načrtu Mlac Ozeljan (Uradno glasilo, št. 11/84).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

2. člen
Na območju, ki ga je urejal odlok, naveden v prvem členu
tega odloka, se do sprejema občinskega prostorskega načrta
Mestne občine Nova Gorica uporabljajo določila Odloka o
splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v
Občini Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 9/87, 11/87, in Uradne
objave, št. 20/02, 4/03).
3. člen
Upravni postopki za posege v prostor, ki so bili začeti
pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dotlej veljavnih
predpisih.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

72

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.

4644.

89.785
1.590.454

KAPITALSKI PRIHODKI

3.660.927

PREJETE DONACIJE

1.
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu
Mestne občine Nova Gorica za leto 2007 (Uradni list, št. 32/07),
ki se pravilno glasi:

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

28.617.946

2.460
2.351.825

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

2.072.656
279.169

PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE

3.325

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

3.325

40

TEKOČI ODHODKI

8.123.769

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.016.822

402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42
43

III.
34.636.483

2.460

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

»I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

3.521.806

II.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Mestne občine Nova Gorica za leto 2007

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Mestne občine Nova Gorica za leto 2007

139.121

TRANSFERNI PRIHODKI

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 19. člena Statuta Mestne občine
Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS,
št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na
seji dne 27. septembra 2007 sprejel

144.392

714 Drugi nedavčni prihodki

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Št. 350-55/2006
Nova Gorica, dne 27. septembra 2007

9.396.752

712 Globe in druge denarne kazni

730 Prejete donacije iz domačih virov

78

11.257.643

36.260

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

74

203.797

711 Takse in pristojbine

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

73

3.810.191

36.026.489

313.630
5.658.324
134.993
11.806.257
431.268

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

3.860.178

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

2.010.644

413 Drugi tekoči domači transferi

5.504.167

INVESTICIJSKI ODHODKI

9.464.637

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

9.464.637

INVESTICIJSKI TRANSFERI

6.631.826

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

4.267.344

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

2.364.482

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

–1.390.006

Uradni list Republike Slovenije

Št.

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti) –1.504.716
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) – (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)
B.
IV.

75

8.687.920

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

244.951

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

244.951

750 Prejeta vračila danih posojil

169.838

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

75.113

V.

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

91.846

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

91.846

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

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

4645.
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Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih
za zavarovanje urejanja prostora na podlagi
sklepa o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05,
24/06) ter na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek
in 58 (03 – ZZK-1) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica
na seji dne 27. septembra 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za
zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta Poslovna cona Prvačina
1. člen
(predmet odloka)
Spremeni se 4. člen Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina
(Uradni list RS, št. 68/07) tako, da se v navedbi parcel črta
»2023«, doda pa se »2022, 2023/1«.
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

91.846

Št. 3505-2/2007
Nova Gorica, dne 27. septembra 2007

153.105

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

XI.

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

1.390.006

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

–1.236.901

1.236.901
«

2.
Spremeni se prvi odstavek 3. člena Odloka o proračunu
Mestne občine Nova Gorica za leto 2007 tako, da se znesek
»146.052 €« zamenja z zneskom »106.052 €«.
3.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-5/2006
Nova Gorica, dne 27. septembra 2007
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.

4646.

Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih
za zavarovanje urejanja prostora na podlagi
programa priprave za občinski lokacijski načrt
Lavričeva – podaljšek

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05,
24/06) ter na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek
in 58 (03 – ZZK-1) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica
na seji dne 27. septembra 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o začasnih ukrepih
za zavarovanje urejanja prostora na podlagi
programa priprave za občinski lokacijski načrt
Lavričeva – podaljšek
1. člen
Spremeni se 4. člen Odloka o začasnih ukrepih za
zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave
za občinski lokacijski načrt Lavričeva – podaljšek (Uradni
list RS, št. 14/06, 14/07) tako, da se črta parcelna številka
147/53.
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-3/2003
Nova Gorica, dne 27. septembra 2007

Uradni list Republike Slovenije
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 465-03-52/2005
Nova Gorica, dne 27. septembra 2007
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.

4647.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05 in
24/06) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 110/02 in št. 93/05) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 27. septembra 2007 sprejel

SKLEP
o ukinitvi grajenega javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukinja kot grajeno javno dobro
parc. št. 2519/9, dvorišče v izmeri 206 m², k.o. Banjšice.
2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj grajenega javnega dobra in postane lastnina Mestne občine
Nova Gorica.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-484/2006
Nova Gorica, dne 27. septembra 2007

4649.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02, 250/02, in Uradni list RS, št. 38/05
in 24/06) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02 in št. 93/05) je Mestni svet Mesne občine Nova
Gorica na seji dne 27. septembra 2007 sprejel

SKLEP
o ukinitvi grajenega javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukinja kot grajeno javno dobro
parc. št. 1061/3, pot v izmeri 25 m², k.o. Trnovo.
2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj grajenega javnega dobra in postane lastnina Mestne občine
Nova Gorica.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-153/2006
Nova Gorica, dne 27. septembra 2007
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.

NOVO MESTO
4648.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05 in
24/06) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 110/02 in št. 93/05) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 27. septembra 2007 sprejel

SKLEP
o ukinitvi grajenega javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukinja kot grajeno javno dobro
parc. št. 2519/6, dvorišče v izmeri 322 m², k.o. Banjšice.
2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj grajenega javnega dobra in postane lastnina Mestne občine
Nova Gorica.

4650.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o
ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine
Novo mesto

Na podlagi 51. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list
RS, št. 22/00) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 96/06 – UPB1) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 8. seji dne 27. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti
Odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada
Občine Novo mesto
1. člen
Stanovanjski sklad Občine Novo mesto, ki je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 28/92, 33/92) je prenehal delovati s 1. 1. 2003.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o
ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Novo mesto.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-27/2007
Novo mesto, dne 27. septembra 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

POSTOJNA
4651.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Postojnska
jama

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

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Postojnska jama
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Občinskega
podrobnega prostorskega načrta
Območje predvidenega Občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama (v nadalje. OPPN Postojnska
jama) se trenutno ureja na podlagi Odloka o Srednjeročnem
planu Občine Postojna za obdobje 1986–1990 (Uradni objave,
št. 15/87, 3/88, 1/89, 14/89, Uradni list RS, 30/95, 4/97, 9/98,
86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04) – v nadaljevanju Srednjeročni plan in Odloka o Dolgoročnem planu Občine Postojna za
obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 8/89, RS 25/93, 30/95,
4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04) – v nadalje.
Dolgoročni plan, Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Postojna (prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 46/05)
– v nadalje. PUP ter Ureditvenega načrta Sovič (Uradni list
RS, št. 76/94).
Območje se lahko ureja po obstoječem PUP in je opredeljeno z oznako P7/Z1 – Pri Postojnski jami, ki je s podrobno
namensko rabo opredeljeno kot turistično območje, območje
za šport in rekreacijo na prostem, območje parka kot urejene
javne zelene površine in urejenih javnih vrtov.
PUP dopušča na območjih, za katera bodo izdelani podrobni prostorski načrti le posamezne novogradnje ali nadomestne gradnje objektov ter spremembe namembnosti v
skladu s podrobnejšo namensko rabo območja; vzdrževalna
dela, adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav;
nadzidave in dozidave v kolikor to dopušča velikost gradbene
parcele; posege v zvezi s komunalnim urejanjem; postavitev
enostavnih objektov v skladu določili 9. člena PUP; odstranitev
objektov, če ti ne predstavljajo kulturne dediščine ali kulturnega
spomenika; ureditev zelenih površin.
V posebnih merilih PUP v 64. členu za območje urejanja
P7/Z1 določa, da:
– do so do sprejetja ustreznega prostorskega izvedbenega načrta dovoljeni posegi po 27. členu tega odloka,
– na območju mesta Postojna ne velja 23. člen tega
odloka razen v alineah, ki dovoljujejo izvedbo poljskih poti,
pomožnih infrastrukturnih objektov in urbane opreme.

Št.

93 / 12. 10. 2007 /

Stran

12585

Del območja se ureja z UN Sovič znotraj katerega se
prepoveduje vsakršno gradnjo, ki ni opredeljena v UN.
Postopek priprava OPPN Postojnska jama se je pričela,
ker obstoječi prostorski akti ne omogočajo uresničitve zastavljenih ciljev o povečani privlačnosti mesta Postojna, predvsem
ureditev turističnega območja Postojnske jame z:
– rekonstrukcija dela dostopne ceste, parkirišča in priključka na državno cesto pri Postojni,
– ureditev večnamenskega parkirišča za potrebe prireditev,
– ureditev parkirišča za avtobuse,
– ureditev krožnega križišča,
– ureditev parkirišč za osebne avtomobile na obstoječem
parkirišču ter novem parkirišču,
– ureditev novih mostov čez Pivko,
– krajinska ureditev ter infrastrukturna oprema brežin,
»ekološke vasi« ter igralnega parka »Jamiland in Jamigolf«,
– ureditev igralnega turističnega parka na lokaciji obstoječega parkirišča,
– novogradnja hotelskega kompleksa in ureditev okolice s
hotelskim, rekreacijskim/wellness in zabaviščnim programom,
– ureditev sankališča,
– ureditev Jamske ceste in ureditev krožnega križišča pri
Kosovelovi ulici.
2. Območje sprememb in dopolnitev
Ureditveno območje OPPN Postojnska jama leži na severozahodnem delu mesta Postojne in se razprostira od urbanih
robov mesta Postojna na Jamski cesti, na jugu ga omejuje reka
Pivka z brežinami, vhod v Postojnsko jamo ter obronki gozda
na Soviču in hotelski kompleks na severnem robu.
Območje se nahaja v k.o. Postojna in k.o. Zagon in obsega ca. 19 ha.
3. Način pridobitev strokovnih rešitev
Pri izdelavi OPPN Postojnska jama se upoštevajo Strokovne podlage za ureditev turističnega kompleksa Postojnska
jama, ki jih je izdelal ARCO d.o.o., Nova Gorica septembra
2005.
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
Postopek priprave in sprejem OPPN Postojnska jama bo
potekal po naslednjem terminskem planu:
FAZE V POSTOPKU
Objava sklepa o pripravi OPPN

PRIČETEK/KONEC
september 2007

Priprava osnutka OPPN

oktober 2007

Obvestilo o nameri izdelave OPPN o
potrebnosti CPVO

oktober 2007

Pridobitev smernic nosilcev urejanja
prostora

november 2008

Priprava dopolnjenega osnutka
OPPN

december 2008

Javna razgrnitev in javna obravnava

januar 2008

Opredelitev občine do stališč, pripomb in predlogov

januar 2008

Priprava dopolnjenega predloga
OPPN
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja
prostora in potrdila MOP o sprejemljivosti vplivov na okolje

februar 2008

marec 2008

Priprava usklajenega predloga
OPPN

april 2008

Obravnava in sprejem OPPN na
občinskem svetu

maj 2008

Stran
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5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev načrta
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska cesta 48, Ljubljana (področje celovite presoje vplivov
na okolje),
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične
ukrepe, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
5. Občina Postojna, OOPUN, Ljubljanska cesta 4, Postojna,
6. Zavod za gozdove Slovenije, Področna enota Postojna,
Krajevna enota Postojna,Vojkova ulica 9, Postojna,
7. Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova
16, Nova Gorica,
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica,
Delpinova 16, Nova Gorica,
9. Kovod d.o.o., Jeršice 3, Postojna,
10. Studio Proteus, Cesta v Staro vas 2, Postojna,
11. Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
12. ELES–Elektro Slovenija d.o.o, Ljubljana, Hajdrihova 2,
13. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper.
Drugi nosilci urejanja, če se v postopku ugotovi, da so
njihove smernice in mnenja potrebna.
Smernice in mnenja morajo nosilci urejanja prostora posredovati izdelovalcu naloge pisno in to v 30 dneh po prejemu
vloge, sicer se šteje, da nimajo smernic oziroma na predvideno
prostorsko ureditev nimajo pripomb.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Finančna sredstva za pripravo OPPN Postojnska jama
zagotovi pobudnik Postojnska jama, Turizem d. d., Jamska
c. 30, Postojna.
7. Objava sklepa
Ta sklep o postopku priprave začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi
na spletni strani Občine Postojna ter pošlje Ministrstvu RS za
okolje in prostor.
Št. 3505-6/2007
Postojna, dne 11. septembra 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

4652.

Sklep o nadaljevanju postopka pri pripravi
Občinskega prostorskega načrta Občine
Postojna

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

SKLEP
o nadaljevanju postopka pri pripravi Občinskega
prostorskega načrta Občine Postojna
1. člen
S tem sklepom župan Občine Postojna določa postopek
nadaljevanja priprave Občinskega prostorskega načeta Občine
Postojna (v nadaljevanju: OPN).

Uradni list Republike Slovenije
Občina Postojna je v skladu za Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) začela na podlagi Programa
priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda
občine Postojna, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 54/06,
pripravljati strategijo prostorskega razvoja in prostorski red, ki
ju bo v skladu z novim ZPNačrt nadaljevala in dokončala kot
enoten prostorski akt OPN.
2. člen
Priprava Občinskega prostorskega načrta Postojne (v
nadaljevanju OPN) je nadaljevanje postopka priprave Strategije
prostorskega razvoja Občine Postojna in Prostorskega reda
Občine Postojna, ki ga je Občina Postojna vodila na podlagi
Zakona o urejanju prostora.
Drugi odstavek 98. člena ZPNačrt določa, da se postopek
sprejema strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda
občine, ki še ni bil javno razgrnjen, nadaljuje in konča po določbah tega zakona kot občinski prostorski načrt.
Občina Postojna je do sprejetja tega sklepa vodila postopek sprejema prostorskega reda občine po določbah ZUreP-1
in njegovih podzakonskih aktih, in sicer so bile zaključene naslednje faze:
– 1. prostorska konferenca za SPRO in PRO je bila izvedena 10. 5. 2007;
– Program priprave objavljen v Uradnem listu RS,
št. 54/06, dne 25. 5. 2006;
– Pridobljene smernice za SPRO in PRO od nosilcev
urejanja prostora, za smernice zaprosili dne 29. 5. 2006;
– Obvestilo o nameri priprave in sprejema SPRO in PRO
Ministrstvo za okolje in prostor o potrebnosti izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje dne 31. 1. 2007;
– Odločba Ministrstva za okolje in prostor o potrebnosti
izvedbe celovite presoje vplivov na okolje dne 13. 3. 2007;
– Izdelava strokovnih podlag.
V okviru postopka priprave SPRO in PRO so bile do sedaj
izdelane naslednje strokovne podlage, ki se bodo uporabile pri
nadaljnjem postopku priprave OPN:
Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja občine Postojna, avgust 2006;
Analiza razvojnih možnosti prostorskega razvoja dejavnosti za izbrane dejavnosti, november 2006;
Strokovne podlage za zasnovo sistema zelenih površin
in drugih odprtih površin na območju urbanistične zasnove
Postojna, oktober 2006;
Strokovne podlage za poselitvena območja in poselitev
izven poselitvenih območij, januar 2007;
Celovita prometna študija za območje mesta Postojna,
2006;
Urbanistična zasnova mesta Postojna, oktober 2006.
Predlog strategije prostorskega razvoja in prostorski red
občine Postojna še nista bila javno razgrnjena, zato se z uveljavitvijo ZPNačrt postopek nadaljuje po določbah ZPNačrt kot
občinski prostorski načrt (OPN).
Pravna podlaga za pripravo OPN je Zakon o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07), ki je pričel
veljati 28. aprila 2007 in podzakonski predpisi, ki bodo sprejeti
na podlagi tega zakona. Pred uveljavitvijo novih podzakonskih
predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi sprejeti na podlagi ZUreP-1.
3. člen
(vsebina in oblika OPN)
Ker je bila strategija prostorskega razvoja občine in prostorski red Občine Postojna še nista bila javno razgrnjena
pred uveljavitvijo ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in se bo
postopek njenega sprejema nadaljeval po določilih ZPNačrt
(Uradni list RS, št. 33/07), bo OPN vseboval strateški in izvedbeni del.
Vsebina strateškega in izvedbenega dela OPN se za
območje mesta Postojna določi na podlagi urbanističnega načrta.
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OPN vsebuje tekstualni in grafični del v predpisani obliki
in vsebini, izdelan v digitalni in analogni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri pripravi OPN se upoštevajo strokovne podlage, izdelane v postopku priprave SPRO in PRO.
Kot strokovne podlage za pripravo Urbanističnega načrta
mesta Postojna se uporabijo variantne strokovne rešitve za
urbanistično zasnovo mesta Postojna, ki so že bile izdelane in
javnosti predstavljene oktobra 2006.
Pri izdelavi strokovnih podlag so upoštevane smernice in
strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene v postopku priprave SPRO in PRO.
5. člen
(roki za pripravo OPN in njegovih posamezni faz)
Postopek bo potekal po naslednjem terminskem planu:
Faza v postopku

Rok izvedbe

Predviden
(okviren)
datum

1.

Izdelava okoljskega 60 dni
poročila in dopolnjenega osnutka OPN

december
2007

2.

Javna razgrnitev z
javno obravnavo

januar 2008

3.

Izdelava in sprejem 15 dni po končani februar 2008
stališč do pripomb iz javni obravnavi
javne razgrnitve

4.

Izdelava dopolnjene- 30 dni po potrdi- marec 2008
ga predloga OPN
tvi stališč s strani
občine Postojna

5.

Izdelava gradiva za 10 dni po izdelavi marec 2008
pridobitev mnenj
dopolnjenega
nosilcev urejanja pro- predloga
stora k dopolnjenemu
predlogu OPN

6.

Pridobitev mnenj in
Sklepa ministra za
prostor

7.

Priprava predloga
15 dni po prejeOPN za sprejem v na tem pozitivnem
občinskem svetu
Sklepu ministra
za prostor

9.

Izdelava končnega
predloga

30 dni

75 dni

junij 2008

junij 2008

15 dni po spreje- julij 2008
mu na občinskem
svetu
6. člen

(nosilci urejanja prostora)
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki so podali smernice za
prostorski razvoj, s področja njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski
razvoj poda izhodišča za razvoj poselitve;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, poda izhodišča za rabo voda in
priobalnih zemljišč;
3. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo
in konkurenčnost poda izhodišča in usmeritve za področje
gospodarskega razvoja Slovenije, spodbujanje investicij in krepitev konkurenčnih sposobnosti gospodarstva;
4. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,
Sektor za preskrbo in blagovne rezerve poda izhodišča za
področje preskrbe in državnih blagovnih rezerv;
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5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih
virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Sektor za rudarstvo poda izhodišča za rabo potencialnih
nahajališč mineralnih surovin;
7. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo poda
izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega letalskega
prometa;
8. Ministrstvo za promet, Direktorat za pomorstvo poda
izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega vodnega
prometa;
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za planiranje in analize poda izhodišča, ki se nanašajo na
razvoj državnega cestnega omrežja in državnih kolesarskih
poti, razen omrežja avtocest;
10. Družba za avtoceste RS poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega avtocestnega omrežja;
11. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture,
ki so namenjena za potrebe obrambe;
12. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna opredeli
izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami;
13. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč;
14. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje gozdov;
15. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine ter druge
dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
16. Zavod za gozdove Slovenije, Področna enota Postojna, Krajevna enota Postojna poda izhodišča za področje
gozdarstva lokalnega pomena;
17. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE
Nova Gorica poda izhodišča za ohranjanje narave;
18. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Nova Gorica poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine
lokalnega pomena;
19. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica poda izhodišča za razvoj
kmetijstva na lokalnem nivoju;
20. Geoplin, d.o.o. Ljubljana poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
21. ELES–Elektro Slovenija, d.o.o., Ljubljana poda izhodišča za področje prenosa električne energije;
22. Telekom Slovenije, d.d., PE Koper poda izhodišča
za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
23. Javno podjetje KOVOD Postojna d.o.o. poda izhodišča za področje komunalne infrastrukture lokalnega pomena
(vodovod in kanalizacija);
24. Studio Proteus poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
25. RRA Notranjsko – kraške regije d.o.o..
Smernice nosilcev urejanja prostora so v postopku priprave že pridobljena za SPRO in PRO. Na podlagi priporočil
Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor (dopis
občinam št. 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007) ponovno pridobivanje smernic za OPN ni potrebno.
Vsi navedeni nosilci urejanja prostora, ki so podali
smernice za SPRO in PRO podajo tudi mnenja k osnutki
OPN. V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da
je potrebno mnenje tudi drugih nosilce urejanja prostora, se
jih naknadno vključi v postopek.
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7. člen
(objava sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu.
Sklep začne veljati z dnem objave.
Št. 35003-7/2005
Postojna, dne 24. septembra 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

REČICA OB SAVINJI
4653.

Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih
svečanostih v Občini Rečica ob Savinji

Na podlagi 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP), (Uradni list
SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS,
št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93,
110/02, 2/04) ter 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji je
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 10. redni seji dne
27. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
v Občini Rečica ob Savinji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določata pokopališki red in način opravljanja svečanosti na pokopališču Rečica ob Savinji.
2. člen
Pokopališče je sanitarno komunalni objekt v upravljanju
Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: upravljavec pokopališča). Namenjeno je pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo
veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.
Praviloma se na pokopališču Rečica ob Savinji pokopavajo umrli iz okoliša Rečice ob Savinji. Izjema so osebe iz tega
okoliša, ki so izrazile željo, da bi bile pokopane na drugem
pokopališču oziroma tako želijo svojci.
Na pokopališču Rečica ob Savinji se na željo umrlega,
izraženo pred njegovo smrtjo, ali na željo svojcev umrlega, lahko pokopljejo tudi osebe, ki nimajo stalnega bivališča v Občini
Rečica ob Savinji.
3. člen
V Občini Rečica ob Savinji je urejeno pokopališče na
lokaciji pod Olkerjem.
O ustanovitvi novega ali razširitvi in opustitvi obstoječega
pokopališča odloča v skladu z razvojnimi usmeritvami in izvedbeno prostorsko dokumentacijo Občinski svet Občine Rečica
ob Savinji.
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za opravljanje te dejavnosti. V tem primeru se določbe tega odloka, ki opredeljuje opravljanje pogrebne dejavnosti, nanašajo
na pooblaščenega pogodbenega izvajalca teh storitev,
– izdaja splošne akte, s katerimi se ureja opravljanje pogrebnih in pokopaliških storitev v skladu s tem odlokom,
– določa cenik pogrebnih in pokopaliških storitev, pristojbin in višino najemnin za grobove.
5. člen
Upravljavec pokopališča ima naslednje pravice in obveznosti:
– sprejema in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove,
– sklepa najemne pogodbe z najemniki grobov,
– sklepa pogodbe, s katerimi se ureja opravljanje pogrebnih in pokopaliških storitev,
– vodi knjigo pokopov s podatki umrlih, evidenco najemnikov ter plačil najemnine za posamezne grobove ter grobov
z vsemi podatki,
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
– opozarja kršitelje pokopališkega reda in jih prijavlja pristojnim inšpekcijskim službam.
III. UREDITEV POKOPALIŠČA
6. člen
Območje pokopališča obsega prostor za grobove, mrliško vežico, druge objekte, ki sodijo k pokopališču in parkirišče. Imeti mora prostor za hrambo orodja, urejen prostor za
zbiranje in odvoz odpadkov, možno oskrbo z vodo in elektriko
in dostop z motornim vozilom. Prostor za grobove mora biti
ograjen.
7. člen
Na pokopališču so naslednje vrste grobov:
– enojni,
– dvojni,
– nadstandardni,
– žarni grobovi,
– grobovi padlih v vojni,
– grobišče za skupni pokop,
– prostor za anonimni pokop,
– grobnice,
– prostor za raztros pepela.
V načrtu pokopališča so določene površine, kraj in oblika
različnih zvrsti grobov. Gradnja novih grobnic na pokopališču
ni dovoljena.
Med grobovi je obvezna, najmanj 0,3m široka pot.
Med vrstami grobov so glavne poti v širini najmanj 0,9m.
8. člen
Mere grobnega prostora za enojni grob: širina od 0,8m
do 1,5m. Širina dvojnega groba je nad 1,5m in do največ
2,5m.
Minimalne mere grobne jame: dolžina 2,2m, širina 0,8m in
globina 1,8m. Za otroke smejo biti jame ustrezno skrajšane in
zožene, vendar najmanj 1,2m globoke. Če je v isti jami predvidenih več zaporednih pokopov, mora biti jama poglobljena tako,
da znaša plast zemlje nad krsto najmanj 1,5m.

II. PRISTOJNOSTI

9. člen
Dosedanji grobni prostori lahko ostanejo v obstoječih
merah, do obnove groba.

4. člen
Občinski svet ima v zvezi z upravljanjem pokopališča
naslednje pristojnosti:
– za opravljanje pogrebne dejavnosti lahko pooblasti
pravno osebo ali samostojnega podjetnika, ki sta registrirana

10. člen
Žare se shranjujejo v žarnih grobovih, v obstoječih grobovih in grobnicah. Globina žarnega groba je najmanj 0,7m,
širina do 1m, dolžina pa do 1,2m. Žarni grob se lahko poglobi
za 0,3m za nove žare.
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11. člen
Po volji umrlega se opravi anonimen pokop.
Anonimni pokopi se opravljajo s pokopom krste ali žare
ali z raztrosom pepela na posebnem prostoru pokopališča, ki
je za to namenjen.
12. člen
Raztrositev pepela se opravlja na posebno urejenem
prostoru pokopališča s skupnim prostorom za polaganje cvetja
in prižiganja sveč. Prostor vsebuje napise imen umrlih.
13. člen
V obstoječe grobnice na pokopališču je dovoljeno pokopavati le v krstah iz trdega lesa s kovinskim vložkom ali v
kovinskih krstah.
14. člen
Spomeniki, nagrobne ograje, razne zrasti in druga znamenja ne smejo posegati izven meja določenega grobnega
prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,2m.
Na pokopališču se lahko sadi ali odstranjuje drevje samo
z dovoljenjem upravljavca.
15. člen
Ponovni pokop v isti grob je mogoč po poteku mirovalne
dobe, ki ne sme biti krajša kot 10 let. Če je ta grobna jama predhodno poglobljena, je ponoven pokop v isto jamo možen tudi
pred potekom 10 let. Če je grob odprt pred potekom mirovalne
dobe, mora nad zadnjo krsto ostati vsaj 0,1m zemlje, zgornja
plast zemlje pa mora biti visoka najmanj 1,5m.
Izkopi in prekopi pokojnikov so možni z dovoljenjem pristojnih organov in pod pogoji, ki jih predpisuje zakon.
IV. SKLENITEV NAJEMNE POGODBE
16. člen
Upravljavec pokopališča oddaja prostor za grobove v
najem z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki
in v skladu s tem odlokom.
Najemna pogodba mora vsebovati:
– subjekte najemnega razmerja,
– čas najema,
– vrsto in zaporedno številko groba,
– določbe o višini najemnine in pogoje plačevanja,
– obveznosti najemnika glede urejanja grobov oziroma
prostora za grob in
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe.
17. člen
Prostor za grobove se oddaja v najem za nedoločen čas.
18. člen
Upravljavec pokopališča lahko razveljavi pogodbo v naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora niti v 30 dneh po opominu ne poravna letne najemnine, opredeljene v pogodbi,
– če najemnik kljub posebnemu opozorilu groba ne vzdržuje redno,
– kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.
Neredno vzdrževan grob je tisti, katerega nagrobnik ogroža varnost ljudi oziroma je grob tako zanemarjen, da kvari
estetski videz pokopališča.
19. člen
Najemnik lahko odstopi od pogodbe kadarkoli po preteku
10 let od zadnjega pokopa. Odstopi lahko tudi prej, vendar
mora za vsako leto do izteka 10 letnega obdobja od zadnjega
pokopa plačati upravljavcu polovično letno najemnino.
Najemnik, ki odstopa od najema groba, mora v 30 dneh
od pisne odpovedi najema groba, na svoje stroške odstraniti
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opremo groba. Če tega ne stori, stori to upravljavec na najemnikove stroške, grob oziroma prostor za grob pa odda drugemu.
Enako velja za najemnika groba, ki niti v 30 dneh po opominu
ne poravna letne najemnine, opredeljene v pogodbi, zaradi
česar upravljavec pokopališča pogodbo razveljavi in za najemnika, ki groba tudi po opozorilu ne vzdržuje redno.
Če najemnik groba umre, nasledniki med seboj določijo
osebo, na katero se prenese pravica najema groba. Praviloma
ima pravico do najema groba tisti, ki je poravnal stroške pokopa. Če nasledniki umrlega groba ne želijo prevzeti, zanje ne
veljajo določbe iz prejšnjih dveh odstavkov.
20. člen
Pogrebne storitve, pristojbine in najemnine se zaračunavajo po ceniku, ki ga določi Občinski svet Občine Rečica
ob Savinji.
Najemnina se plača enkrat letno, v drugi polovici leta za
tekoče leto.
V. PRIPRAVA POKOPA
21 člen
Naročnik pogreba pokop prijavi upravljavcu pokopališča, s
katerim se dogovori o mestu pokopa ter o pogrebnih storitvah.
22. člen
Stroške pokopa je dolžan poravnati naročnik pogreba.
Če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov
pokopa, jih poravna občina, v kateri je imel umrli stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča,
poravna stroške pokopa občina, v kateri je oseba umrla, oziroma občina, v kateri je bila najdena.
Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz
zapuščine umrlega.
VI. NAČIN POKOPA
23. člen
Pokop umrlega se lahko opravi kot zemeljski pokop posmrtnih ostankov umrlega v krsti ali kot položitev žare s pepelom v zemljo ali kot raztros pepela.
Pokop se opravi skladno z voljo umrlega. Če umrli ni
izrazil svoje volje, o pokopu odloči oseba, ki je stalno živela z
njim oziroma druga pooblaščena oseba.
24. člen
Na območju Občine Rečica ob Savinji se umrli polagajo
na mrtvaški oder praviloma v mrliški vežici. Čuvanje umrlega
na domu se dovoli izjemoma, na izrecno željo umrlega oziroma
njegovih svojcev.
25. člen
Pokopi so lahko vsaki dan. Upravljalec pokopališča lahko
določi čas, v katerem so na pokopališču pogrebi.
26. člen
V času čuvanja pokojnika v mrliški vežici je le-ta odprta
praviloma med 7. in 23. uro.
VII. POGREBNE SVEČANOSTI
27. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima pietetni značaj. Organizira se skladno z voljo naročnika pogreba
oziroma najbližjega sorodnika umrlega.
Pogrebne svečanosti se lahko udeleži vsakdo in je dolžan
upoštevati pravila dostojanstva in spoštovanja do umrlega. Po
volji umrlega ali na zahtevo svojcev je lahko umrli pokopan v
ožjem družinskem krogu.
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28. člen
Pogreb se organizira kot:
– slovo od umrlega kot verski obred;
– slovo od umrlega kot civilni obred;
– tihi pokop (pokop v družinskem krogu);
– anonimni pokop.
Pogrebna svečanost se odvija na krajevno običajen
način.
Za pogreb umrlih, ki so imeli zadnje stalno bivališče v
Občini Rečica, krije stroške zastavonoše in govornika Občina
Rečica ob Savinji, za ostale pa se na željo naročnika pogreba
te storitve nudijo proti plačilu po veljavnem ceniku.
29. člen
Najkasneje dve uri po končani pogrebni svečanosti mora
izvajalec pogreba (pokopališka služba) grob zasuti. Z delom
sme pričeti, ko večina udeležencev zapusti grob.
VIII. VZDRŽEVANJE UREJENOSTI, REDA IN ČISTOČE
TER MIRU NA POKOPALIŠČU
30. člen
V območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih,
– odlaganje smeti in odpadkov, nastalih na pokopališču,
izven za to določenega prostora,
– odlaganje smeti in odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, na prostor za odpadke v sklopu pokopališča,
– odlaganje spomenikov in okvirov grobov,
– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in
objektov,
– trganje cvetja in zelenja na grobovih,
– odtujevanje materiala in predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in objektov,
– razmetavanje sveč, svetilk, vencev, cvetja in drugih
predmetov,
– vodenje živali na pokopališki prostor in v objekte v območju pokopališča,
– poškodovanje grobov ali objektov v območju pokopališča,
– uporaba prevoznih sredstev (razen otroških, invalidskih
in ročnih vozičkov ter službenih vozil) brez dovoljenja upravljavca,
– nameščanje reklamnih sporočil in obvestil na objekte in
naprave pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca.
31. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne
prostore med grobovi.
Če je grob tako zanemarjen, da ogroža varnost ljudi ali
sosednjih grobov ali da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen. Upravljalec je v tem
primeru dolžan najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev
groba, ki ne more biti daljši od 90 dni.
32. člen
Brez dovoljenja upravljavca na pokopališču ni dovoljeno
opravljati prevozov, zidarskih, kamnoseških, kovinostrugarskih
in drugih del. Pri obnovi grobov in spomenikov mora biti dosežen predhodni dogovor z upravljavcem pokopališča, ki izda
ustrezno soglasje. Soglasje vsebuje določbe glede osnovnih
mer grobnega in medgrobnega prostora ter načina in roka
izvedbe del.
33. člen
Upravljavec pokopališča zagotavlja redno tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav v
območju pokopališča.
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V zimskem času upravljavec redno čisti sneg na glavnih
poteh pokopališča, pred pogrebom pa očisti tudi stranske poti
ob grobu.
IX. FINANCIRANJE
34. člen
Dejavnost ter urejanje pokopališč se financirajo iz naslednjih virov:
– prihodki od plačanih storitev,
– najemnine za grobove in za uporabo mrliške vežice,
– sredstva iz proračuna za vzdrževanje objektov skupne
komunalne rabe,
– dotacije in donacije,
– drugi viri.
X. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
Z globo 500 EUR se kaznuje pravna oseba, 100 EUR pa
posameznik, če krši določila iz 29. in 32. člena tega odloka.
36. člen
Z globo 100 EUR se kaznuje fizična oseba, če krši določila 30. člena tega odloka. Enako se kaznuje najemnik, ki pušča
grob zanemarjen tudi po preteku roka iz drugega odstavka
31. člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Upravljavec pokopališča mora v 3 mesecih od uveljavitve
tega odloka urediti pogodbena razmerja z najemniki grobov.
38. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska
uprava Občine Rečica ob Savinji, ostali nadzor pa skladno s
predpisi pristojne inšpekcijske službe.
39. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
En izvod odloka se objavi na razglasni deski pokopališča.
Št. 007-0002/2007-16
Rečica ob Savinji, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vinko Jeraj l.r.

ROGAŠKA SLATINA
4654.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška
Slatina za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 30/02, 56/02 – ZJU, in 110/02
– ZDT-B), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB in 26/06) in 100. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je
Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 9. redni seji dne
26. 9. 2007 sprejel
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Št.

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina
za leto 2007

41

1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o proračunu Občine
Rogaška Slatina za leto 2007 (Uradni list RS, št. 11/07).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

A.

Skupina Podskupina

I.
70

71

Rebalans
proračuna
2007

INVESTICIJSKI ODHODKI

5.111.229

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.111.229

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.252.341

430 Investicijski transferi

1.252.341

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

DAVČNI PRIHODKI

6.760.965

750 Prejeta vračila danih posojil

700 Davki na dohodek in dobiček

5.044.165

751 Prodaja kapitalskih deležev

934.672

704 Domači davki na blago in storitve

782.128

NEDAVČNI PRIHODKI

1.350.029
334.246

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

10.830

440 Dana posojila

712 Denarne kazni

10.256

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

714 Drugi nedavčni prihodki

994.697

KAPITALSKI PRIHODKI

138.197
13.009
125.188

PREJETE DONACIJE

2.500

730 Prejete donacije iz domačih virov

2.500
884.551

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

884.551

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

615.851

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za
strukturno politiko

615.851

90

9006 SKLAD ZA POSEBNE NAMENE

983.840

II.

SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)

40

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

10.735.933
1.298.962
455.354
70.638
673.608
3.876
95.486

–983.840

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

711 Takse in pristojbine

TRANSFERNI PRIHODKI

78

1.048.468

8.110.994

703 Davki na premoženje

225.563

413 Drugi tekoči domači transferi

9.752.093

722 Prih. od prodaje zemljišč in nemat.
premoženja

74

1.799.370

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

73

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
v EUR-ih

12591

3.073.401

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

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

72

43
III.

2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

42

Stran

TEKOČI TRANSFERI

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

1. SPLOŠNA DOLOČBA

»
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442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA
55

ODPLAČILA DOLGA

10.400

550 Odplačila domačega dolga

10.400

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

–10.400

X.

–10.400

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

0
«

3. člen
Spremeni se 13. člen in se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini
15.505 EUR«.
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4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0320-006/2007-03
Rogaška Slatina, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
mljanje pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov
o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na
stalno institucionalno varstvo.
Koncesija se podeljuje za območje Občine Rogaška Slatina.
Koncesija se podeljuje za določen čas, za dobo 10 let.
Trajanje koncesije se lahko podaljša največ še za čas, za
katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba, in sicer pod
pogoji, ki jih določa zakon.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE

4655.

Odlok o predmetu, pogojih in postopku za
podeljevanje in prenehanje koncesije za
pomoč družini na domu

Na podlagi 25. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96 in 36/00), v skladu z določili Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2) in 4. člena
Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Uradni list RS, št. 52/07), 16. člena Statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 19/03 – UPB1)
je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 9. redni seji dne
26. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o predmetu, pogojih in postopku za podeljevanje
in prenehanje koncesije za pomoč družini
na domu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podeljevanja, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje, ter
prenehanje koncesije na področju javne službe pomoči družini
na domu.
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom in zakonom je Občina
Rogaška Slatina, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe
pomoči na domu.
Koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu in tem odloku in je na podlagi javnega razpisa
izbrana za opravljanje javne službe.
Uporabniki so upravičenci do socialne oskrbe na domu,
opredeljeni v Odloku o organiziranju pomoči na domu in merilih
za določanje plačil storitev.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je pomoč
družini na domu, ki obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjska pomoč, kamor sodi: prinašanje enega
pripravljenega obroka ali nabavo živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje
bivalnega prostora z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno
vzdrževanje spalnega prostora;
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodi:
pomoč pri oblačenju, pomoč pri hranjenju, pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih
ortopedskih pripomočkov;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodi: družabništvo, preprečevanje osamljenosti, pomoč za samopomoč,
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom, spre-

4. člen
Javno službo pomoči družini na domu na območju Občine
Rogaška Slatina lahko izvaja le en koncesionar, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje
dejavnosti s področja koncesije v Republiki Sloveniji,
– da izpolnjuje pogoje po zakonu in odloku, ki urejata
pomoč družini na domu,
– da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila strokovnih
delavcev in strokovnih sodelavcev,
– da bo za izvajanje javne službe, ki je predmet koncesije,
zaposlil izvajalke storitve, ki so to delo do podelitve koncesije
opravljale na območju občine pri zadnjem izvajalcu,
– da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, ki je predmet koncesije,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje dejavnosti, za katero
je podeljena koncesija,
– da opravlja storitev za ceno, ki jo v skladu z Odlokom
o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil
storitev potrdi Občinski svet Občine Rogaška Slatina.
Orientacijska cena mora vsebovati naslednje kalkulativne
elemente: stroške dela ter stroške blaga in storitev ločeno.
5. člen
Ponudnik mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev
iz prejšnjega člena, in sicer:
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji oziroma vpisu v register, ki ne sme biti starejše od treh
mesecev,
– priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke,
– organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno,
da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju,
– projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje od
predvidenega začetka izvajanja storitve,
– dokazila o lastništvu prostorov z zemljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen
čas z odpovednim rokom 1 leto ali več,
– projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz
katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev
(najmanj projekt za gradbeno dovoljenje),
– dokazila o opremi za izvajanje storitve, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev, ali projekt
opreme,
– izračun cene, oblikovane v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
– uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov,
– ter druge dokumente, navedene v razpisu.
IV. MERILA ZA IZBOR
6. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena storitev,
– organizacija izvajanja službe,
– program dela za 10 let,

Uradni list Republike Slovenije
– izobrazbena struktura delavcev,
– reference,
– ocena tehničnih sredstev in opreme,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja, za katero bo podeljena koncesija.
Način točkovanja meril in njihov vpliv na odločitev o izbiri
se določi v razpisni dokumentaciji.
V. POSTOPEK ZA PODELITEV
7. člen
Javni razpis za podelitev koncesije objavi župan. Objavi
se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo, da se koncesija podeljuje v skladu z Zakonom
o socialnem varstvu in predpisom iz 48. člena tega zakona;
– storitve, ki so predmet koncesije;
– obseg posamezne storitve;
– predvideni začetek izvajanja storitve in čas trajanja koncesije;
– krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija
za izvajanje določene storitve;
– navedbo obsega ali števila koncesij, ki se podelijo na
javnem razpisu za posamezno krajevno območje;
– uporabnike storitve, za katere se razpisuje koncesija;
– navedbo, da se delovna razmerja zaposlenih ureja v
skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki
veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega
varstva;
– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o
sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije;
– rok za prijavo na javni razpis;
– kriterije in merila za izbiro med ponudbami;
– organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je
pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe;
– čas odpiranja ponudb;
– odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave
javnega razpisa;
– druge podatke, pomembne za določitev in izvajanje
storitve.
Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti
ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo
predati razpisno dokumentacijo.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki,
ki bodo omogočili ponudniku izdelati popolno vlogo.
8. člen
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do
preteka razpisnega roka.
Ponudnik do poteka razpisnega roka nima pravice vpogledati vloge drugih ponudnikov na istem razpisu.
Ponudnik lahko na javnem razpisu vloži le eno ponudbo.
Ponudba, ki je prispela k organu, pristojnem za podelitev
koncesije, po preteku razpisnega roka, je prepozna.
Do poteka razpisnega roka lahko ponudnik sodeluje v
postopku le s tem, da na način, določen v razpisu in razpisni
dokumentaciji, predloži ponudbo.
9. člen
Za pregled in presojo prispelih ponudb imenuje organ,
pristojen za podelitev koncesije, tričlansko strokovno komisijo
(v nadaljnjem besedilu: komisija za koncesije).
Vsaj en član komisije za koncesije mora biti zaposlen pri
navedenem organu.
10. člen
Komisija za koncesije odpre prispele ponudbe v roku 30
dni po preteku roka za prijavo na javni razpis.
Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak ponudnik na
javnem razpisu.
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Stran

12593

Za vsako ponudbo komisija za koncesije ugotovi, ali je
pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane
pogoje, ali je ponudba podana za v razpisu določeno krajevno
območje izvajanja določene vrste storitve in ali je popolna glede
na besedilo javnega razpisa.
Ponudbe, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ponudba ni podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja
določene vrste storitve, ali je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje
predpisane pogoje, s sklepom zavrže organ, pristojen za podelitev koncesije.
O vsaki ponudbi, ki je pravočasna, jo je podal ponudnik,
ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ter je
popolna, pridobi komisija za koncesije mnenje socialne zbornice. Zbornica mora mnenje dati v 30 dneh od prejema pisne
zahteve komisije, sicer komisija za koncesije pripravi predlog
podelitve koncesij brez tega mnenja.
Komisija za koncesije najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po izteku roka iz
prejšnjega odstavka opravi pregled in presojo popolnih ponudb
po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter na tej
podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo
dano, pripravi predlog podelitve koncesij.
11. člen
Organ, pristojen za podelitev koncesije, o vseh ponudbah
izda eno odločbo, s katero podeli koncesijo najugodnejšemu
ponudniku ali ponudnikom in določi čas trajanja koncesije v
skladu z razpisom in zavrne neuspešne ponudbe.
12. člen
Zoper odločbo o podelitvi koncesije ni pritožbe, možen
pa je upravni spor.
Stranke v upravnem sporu so lahko le ponudniki, ki so bili
stranke v postopku izdaje odločbe.
13. člen
Če se na javni razpis ne javi noben ponudnik ali če noben
od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži
dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi,
da razpis ni uspel. Koncedent ponovi razpis v roku, ki ne sme
biti daljši od 60 dni od izdaje sklepa o neuspelem razpisu.
14. člen
Najkasneje v roku 60 dni od vročitve odločbe o koncesiji,
koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo, ki jo v imenu koncedenta podpiše župan. Koncesionar
prične z izvajanjem javne službe najkasneje v šestih mesecih
po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja.
15. člen
S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita
medsebojno koncesijsko razmerje in razmerje do uporabnikov,
zlasti pa:
– vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije,
– začetek izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba,
– ceno oziroma način vrednotenja storitev,
– sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev, ki
so predmet koncesije, zagotavlja koncedent, in način financiranja,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja koncesije,
– način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora s
strani koncedenta,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma koncesijskega razmerja,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno
podaljšanje,
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– obveznosti koncesionarja ob predčasnem prenehanju
pogodbe,
– druge določbe, ki so pomembne za določitev in izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.
16. člen
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo,
– na podlagi odpovedi s 6 mesečnim odpovednim rokom,
– z odvzemom koncesije, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu z zakonom, aktom o koncesiji ter pogodbo
o koncesiji.
17. člen
Koncesijsko razmerje je prenosljivo pod pogoji, ki jih določa Zakon o socialnem varstvu.
18. člen
Izvajanje koncesijske pogodbe spremlja pristojni občinski
organ.
Strokovni nadzor nad izvajanje javne službe na podlagi
koncesije se izvaja v skladu z Zakonom o socialnem varstvu
in drugimi predpisi.
VI. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0302-006/2007-01
Rogaška Slatina, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

SLOVENSKE KONJICE
4656.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge
v Slovenskih Konjicah

Na podlagi 97. člena ter v povezavi s 57. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in
16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 31/99, 19/01 in 100/02) na 9. redni seji dne 27. septembra
2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge
v Slovenskih Konjicah
1. člen
V Odloku o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge (Uradni
list RS, št. 62/06), se v prvem odstavku v 6. členu dopolnijo in
spremenijo stavki:
»– Enodružinska individualna zazidava. Na tem območju
se pojavlja tipologija objektov enodružinske zazidave v etažnosti K+P+M oziroma P+M. Naklon streh poteka vzporedno
s plastnicami, predviden naklon streh je lahko od 0 do 40°,
možna je izvedba frčad.
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– Enosružinska individualna zazidava z možnostjo dopolnilne obrtno storitvene dejavnosti. Na tem območju je predvidena
modularna gradnja 6 objektov v etažnosti K+P+M oziroma P+M
za funkcionalno in arhitekturno členitev programa bivanja in
poslovno storitvene dejavnosti. Nakloni streh so lahko od 0 do
40°, možna je izvedba frčad. Načrt umešča 11 enodružinskih hiš
s pripadajočimi možnostmi nadstreškov za avtomobile oziroma
gradnjo garaž z minimalnim naklonom strešine do 10%.
– Večstanovanjska zazidava. Nakloni streh so lahko od 0
do 40°, možna je izvedba frčad.«
Ostalo besedilo ostane nespremenjeno in v celoti se zamenjajo vse tri alineje v drugem odstavku, ki se glasijo:
»–Na zahodnem območju se pojavlja tipologija objektov
enodružinske zazidave v etažnosti K+P+M oziroma P+M. Naklon dvokapnih streh poteka vzporedno s plastnicami in predviden naklon streh je lahko od 0 do 40°, strehe v naklonu naj bodo
opečnate barve, možna je izvedba frčad. Strehe so dvokapnice
in glede na projektne rešitve možnih izzidkov lahko tudi deljene.
Načrt umešča 11 enodružinskih hiš s pripadajočimi možnostmi
nadstreškov za avtomobile oziroma gradnjo garaž z minimalnim
naklonom strešine do 10%. Neto tlorisna velikost stanovanjskih
objektov meri ca. 96 m2. Tolerance v gradnji oziroma postavitvi
objektov so prikazane v grafičnem delu odloka.
– Na severovzhodnem območju je predvidena modularna gradnja 6 objektov v etažnosti K+P+M oziroma P+M za
funkcionalno in arhitekturno členitev programa bivanja in poslovno storitvene dejavnosti. Kletne etaže so lahko bivalne.
Neto tlorisna velikost objektov meri 110 m2. Nakloni streh so
od 0 do 40°, strehe v naklonu naj bodo opečnate barve, možna je izvedba frčad. Strehe so enokapnice ali dvokapnice in
glede na projektne rešitve možnih izzidkov lahko tudi deljene.
Modularnost objektov omogoča sodobne arhitekturne rešitve
za kombiniranje bivalnih objektov in poslovnih površin v okviru
enega objekta. Tolerance v gradnji oziroma postavitvi objektov
so prikazane v grafičnem delu odloka.
– Osrednje območje večstanovanjske zazidave načrtuje
vila bloke etažnosti K+P+1+M ali P+2+M, tri večstanovanjske
modularne hiše etažnosti K+P+1+M ali P+2+M in tri večstanovanjske modularne hiše maksimalne etažnosti K+P+1+M ali
P+2+M. Toleranca v predvideni etažnosti je zaradi možnosti
izvedbe bivalnih kleti oziroma polkletnih etaž, ki lahko nastanejo v primeru nasutja in so odvisna od projektne zasnove.
Modularnost zazidave predvideva večje tolerančne odmike in
omogoča arhitekturno členitev oziroma programsko prilagodljivost večstanovanjskih objektov. Nakloni streh so od 0 do 40°,
strehe v naklonu naj bodo opečnate barve, možna je izvedba
frčad, strehe so enokapnice ali dvokapnice. Na južnem robu
območja je načrtovano otroško igrišče. Parkovne oziroma zelene površine odgovarjajo standardom po zagotavljanju osnovnih
potreb in urejanju mikroklimatskih razmer. V primeru izvedbe
dodatnih ali spremenjenih parkirišč na zelenih površinah, se
tovrstni normativi ne smejo zmanjšati oziroma jih je potrebno
nadomestiti. Skrajni vzhodni rob območja (parcela 764/1) ima
večji stanovanjsko-storitveni objekt v etažnosti K+P+M. Tolerance v gradnji oziroma postavitvi objektov so prikazane v
grafičnem delu odloka. Pogoj za parcelacijo bo določila Občina
Slovenske Konjice.«
2. člen
Določila ostalih členov ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2007
Slovenske Konjice, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
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Št.

TIŠINA
4657.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Tišina za leto 2007

Skupina/Podskupina kontov/Konto

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

Znesek v
eurih

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.351.426

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI

2.096.899
1.888.052
120.198
88.649
0
254.527
36.883
6.256
409
116.330
94.649
19.797

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve

19.797
32.381
0
32.381
793.059
768.267
24.792
2.952.215
886.685
272.900
44.976
517.263

881.381
28.168
535.232
97.422
220.558

414 Tekoči transferi v tujino

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.088.210
1.088.210
95.939

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

28.296

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

67.643

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

3.196.663

700 Davki na dohodek in dobiček

36.106

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

15.440

409 Rezerve

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

12595

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 36/07) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A.

Stran

41 TEKOČI TRANSFERI

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), Zakona o lokalni
samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB, 60/07) in 16. člena Statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 7.
seji dne 28. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tišina za leto 2007

93 / 12. 10. 2007 /

244.448

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

5.008
5.008
835

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

4.173
0
0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

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

0

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

5.008

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0
0
0
257.776
257.776
257.776
–8.321
–257.776

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

8.321

«.
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2. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 36/07) se doda 13.a člen, ki se glasi:
»V letu 2007 Občina Tišina predčasno odplača del kredita Eko sklada RS, j.s., najetega v letu 2006 za financiranje
čistilne naprave Murski Črnci. Odplačilo kredita za čistilno
napravo Murski Črnci se v letu 2007 financira iz nepovratnih sredstev Ministrstva za okolje in prostor za ta projekt,
s čemer se zagotovi namenskost subvencije iz državnega
proračuna.«
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0031/2007
Tišina, dne 1. oktobra 2007
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

4658.

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Tišina

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) in 16. člena Statuta
Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine
Tišina na 7. seji dne 28. 9. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik na podlagi Uredbe Komisije št. 1857/2006 z
dne 15. decembra 2006 in uporabo členov 87 in 88 Pogodbe
ES pri državni pomoči za majhna in srednja velika podjetja,
ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe št. 70/2001 (UL L št. 358, z dne 16. 12. 2006,
str. 3) – Uredba za skupinske izjeme in z Uredbo Komisije
št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (UL L št. 379, z
dne 28. 12. 2006, str. 5–10) ter priloge I k Uredbi Komisije
št. 70/2001 z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje
velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi
spremembami) določa cilje in ukrepe za razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja, upravičence, upravičene stroške, pogoje in postopke za uvedbo in izvajanje posameznih ukrepov
ter nadzor nad izvajanjem ukrepov.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za pomoč (državne pomoči in druge pomoči)
za izvajanje ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja
se zagotavljajo iz proračuna Občine Tišina (v nadaljevanju
občine).
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3. člen
(oblika, kumulacija in višina pomoči)
Pomoči po tem pravilniku so nepovratna sredstva, ki se
dodeljujejo v naslednjih oblikah:
– dotacije,
– neposredno sofinanciranje obresti do višine referenčne
obrestne mere,
– subvencionirane oblike storitev.
Pomoči, ki se dodeljujejo preko ukrepov od 10. do 11. člena tega pravilnika, so državne pomoči.
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči,
ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške, seštevajo in
ne smejo preseči maksimalne višine pomoči določene s tem
pravilnikom.
V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES
št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po
členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic,
vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe
(ES)št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z
nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z
Uredbo ES št. 1857/2006.
Pomoč, izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006, se ne sme
kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene stroške ali naložbeni
projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost
pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006.
Pri posameznih ukrepih veljajo naslednje omejitve višine
pomoči:
– Za ostale ukrepe (členi 10–11) se upošteva najvišja intenzivnost pomoči, ki je navedena pri posameznemu ukrepu.
4. člen
(upravičeni prejemniki)
Upravičeni prejemniki pomoči po tem pravilniku so:
– kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki
ustrezajo pogojem SME podjetjem, ki je opredeljeno v Prilogi I
Uredbe št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze,
ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni subjekti, ki
so:
– v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– podjetja v težavah,
– velika podjetja, ki imajo več kot 250 zaposlenih ter letni
promet večji od 50 mio EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki presega 43 milijonov EUR.
– subjekti, ki so za isti namen in za iste upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi za pridobitev sredstev že prejeli
javna sredstva Republike Slovenije ali EU,
– naložbo ali storitev že zaključili,
– nenamensko koristili sredstva iz občinskega,državnega
ali EU proračuna v obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti.
5. člen
(cilji)
Cilji pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja v obdobju 2007–2013 so:
– zagotoviti večjo konkurenčnost ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
– ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega
prostora,
– spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
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– izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev,
– spodbuditi zavarovanje posevkov, plodov in živali.
6. člen
(Splošna določila)
– Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
– Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku
pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne
podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi,
časovni potek in predvidene stroške. Podrobna vsebina in
zahtevane priloge se določijo z javnim razpisom.
– Odobrene naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom morajo biti zaključene pred zadnjim
izplačilom zahtevka.
– Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za
namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 5
let po izplačilu sredstev.
– Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika mora
voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še
najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
– Do pomoči niso upravičena podjetja v težavah.
7. člen
(nabor ukrepov in višina sredstev za posamezne ukrepe)
Letni nabor ukrepov in višina sredstev za posamezni
ukrep se za vsako leto določi s proračunom občine.
8. člen
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ničarjev ali upnikov, preprečiti izgube, ki bi brez zunanjega
posredovanja državnih organov kratkoročno ali srednjeročno
skoraj gotovo ogrozile obstoj družbe.
– »Društva« so pravne osebe, ki so registrirane po zakonu o društvih in se ukvarjajo z razvojem kmetijstva in razvojem
podeželja na območju občine.
– »Kmetijska gospodarstva« so kmetije, ki so vpisane v
register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, katerih nosilec se ukvarja s kmetijsko
dejavnostjo in ima v lasti oziroma v uporabi kmetijska zemljišča,
ki ležijo na območju občine.
– »Kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v
Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov
iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti
izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in
mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe
EGS št. 1898/87.
9. člen
(vrste ukrepov)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko
naslednjih ukrepov:
Pravna podlaga

Ukrepi

Skupinske izjeme
za kmetijstvo

1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
1. Delovanje društev, ki se ukvarjajo z
razvojem kmetijstva in podeželja

(izrazi)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

– »Bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih
davkov. V primeru, da je pomoč dodeljena v obliki neposrednih
subvencij obresti, se tržne obrestne mere šteje kot referenčne
obrestne mere, ki jih periodično določi Komisija na podlagi objektivnih meril in se objavljajo v Uradnem listu EU in na spletu.
– »Državna pomoč« so izdatki in prejemki države oziroma
občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako
zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov prejemnikov, ki se ukvarjajo
s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja
konkurenčne prednosti prejemnika.
– »Skupinske izjeme za kmetijstvo« so državne pomoči za majhna in srednja podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in jih določa Uredba Komisije (ES)
1857/2006, pri čemer za naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo najvišji znesek posameznemu podjetju
ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če gre za podjetje na območjih
z omejenimi dejavniki.
– »Ukrep« pomeni niz aktivnosti, ki pripomorejo k doseganju ciljev tega pravilnika.
– »Območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja,
kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999.
– »Majhna podjetja«: pomeni podjetje, ki ima manj kot 50
zaposlenih in 10 milijonov evrov letnega prometa.
– »Srednje velika podjetja«: imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.
– »Podjetja v težavah« so skladno s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah (UL C 244, 1. 10. 2004), ko ni zmožno z lastnimi
sredstvi ali s sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih lastnikov/del-

II. UKREPI
II.A SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
10. člen
(Pomoč za plačilo zavarovalnih premij)
(12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen:
Ukrep bo vzpodbudil kmetijska gospodarstva k zavarovanju pridelkov in živine, saj predvsem manjše kmetije do sedaj
niso zavarovale pridelkov in živine in zato ob neugodnih vremenskih razmerah ali boleznih pri živalih utrpijo veliko škodo.
Predmet podpore:
Predmet podpore je doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živine v skladu z nacionalnimi predpisi
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje za tekoče leto.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno
pogodbo z zavarovalnico za zavarovanje posevkov in plodov
ter živine.
Splošni pogoji upravičenosti:
Kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno zavarovanje
posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele,
spomladanske pozebe, viharja in poplave ter živali za primer
bolezni.
Upošteva se določila, ki so določena v predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Specifični pogoji upravičenosti:
– Zavarovalne pogodbe, sklenjene po roku, ki jih kot
upravičene za sofinanciranje določi predpis o sofinanciranju
zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za
tekoče leto, niso upravičene do sofinanciranja.
Upravičeni stroški:
– Sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove (zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče,
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požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave)
za eno rastno dobo.
– Sofinanciranje upravičenih stroškov zavarovalne premije za bolezni živali (pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni,
zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi
bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni) za 1 zavarovalno leto.
Višina pomoči:
– Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije in nacionalnega proračuna
do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer
bolezni.
Znesek pomoči:
Določi se z razpisom.
11. člen
(Pomoč za zaokrožitev zemljišč)
(13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen: Ukrep bo vzpodbudil menjavo kmetijskih zemljišč med kmetijskimi gospodarstvi v občini.
Predmet: Sofinanciranje stroškov, nastalih z menjavo
(zaokrožitvijo) kmetijskih zemljišč.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki izvedejo medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč (skladno s prvo alineo
4. člena tega pravilnika).
Upravičeni stroški:
Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni
menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
– do 100% dejansko nastalih pravnih in upravnih stroškov.
Znesek pomoči:
Najmanjši znesek se določi z razpisom, najvišji znesek
znaša 500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
II.C DRUGO
12. člen
(Delovanje društev in njihovih združenj, ki se ukvarjajo
z razvojem kmetijstva, podeželja in gozdarstva)
Namen: Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj
in izkušenj med prebivalstvom, ki živi na podeželju. Zato jih je
potrebno spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto
življenja na podeželju.
Predmet: Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih
oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom in razvojem podeželja.
Upravičenci:
Društva in njihova združenja, ki se ukvarjajo z razvojem
kmetijstva in podeželja.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Društva, registrirana za delovanje na območju občine
ali delujejo na območju občine.
– Sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.
– Izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.
Specifični pogoji upravičenosti:
– odločba o vpisu v register društev,
– seznam članov društva iz območja občine.
Upravičeni stroški:
– materialni stroški za delovanje društev.
Višina pomoči:
Višina sofinanciranja znaša do 100% upravičenih stroškov.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
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III. POSTOPKI ZA DODELITEV POMOČI IN IZBOR
UPRAVIČENCEV
13. člen
(postopek za dodelitev pomoči)
Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi letno izvedenega
javnega razpisa, v katerem občina podrobneje določi kriterije
ter način uveljevanja in koriščenja sredstev. Za izvedbo postopka imenuje župan komisijo. Razpis bo odprt do porabe sredstev
v tekočem letu.
14. člen
(javni razpis)
Javni razpis določi višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep, višino dodeljene pomoči za posamezen ukrep,
kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
Javni razpis mora skladno s pravilnikom o postopkih za
izvrševanje proračuna RS biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in mora vsebovati zlasti:
– ime oziroma naziv in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno
dodeljevanje sredstev,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma
datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci
obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druga obvezna določila, navedena v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na
razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep
znotraj okvira javnega razpisa.
15. člen
(imenovanje komisije za pregled in oceno vlog)
Vloge, prispele na javni razpis, pregleda in oceni komisija,
ki jo za ta namen imenuje župan občine.
O pregledu in oceni vlog komisija sestavi zapisnik, ki mora
vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda ter oceno vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog z
navedbo pomanjkljivosti,
– predlog upravičencev do pomoči po tem pravilniku in
predlagana višina, sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu,
– pripombe.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
16. člen
(odločitev o vlogah)
Vlagatelje nepopolnih vlog se pozove, da vloge dopolnijo
v roku, ki je določen v javnem razpisu. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo. Na podlagi zapisnika iz 24. člena odloči
o vloženih zahtevkih direktor občinske uprave najkasneje v 45
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dneh po izteku razpisnega roka. V sklepu se opredeli namen,
višina odobrenih sredstev in opravičljive stroške za posamezen
ukrep. Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od vročitve. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na občino. Pristojni organ za pritožbe na II. stopnji je župan občine.
17. člen
(pogodba)
Na podlagi sklepov o dodeljenih sredstvih občina z upravičenci sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način
in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
18. člen
(vračilo sredstev)
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ali storitev
ni izvršil v skladu z pogodbenimi določili mora občini vrniti vsa
pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Natančni pogoji vrnitve sredstev dodeljenih upravičencu se
določijo v pogodbi.
Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti
novih sredstev iz tega pravilnika še 5 let po vračilu vseh nezakonito pridobljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
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2. člen
Ob enkratnem odplačilu obveznosti iz naslova pogodb o
pristopu k kanalizaciji se naročnikom prizna 5% popust.
3. člen
V primeru obročnega odplačila naročniki ob podpisu pogodbe plačajo polog, ki znaša minimalno polovico celotne
obveznosti iz pogodbe. Preostali znesek se lahko poravna v
mesečnih oziroma polletnih obrokih z zapadlostjo najpozneje
do 31. 10. 2008.
4. člen
Po 31. 10. 2008 za obstoječe objekte obročno odplačilo
več ni možno, prav tako se ne priznava 5% popust iz 2. člena
tega sklepa.
5. člen
Cena kanalizacijskega priključka za poslovni prostor je
določena na osnovi cene, ki velja za stanovanjsko hišo in se
pomnoži s faktorjem 1,20.
6. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

19. člen
(uporaba pravilnika)
Ta pravilnik se uporablja za Občino Tišina in za uresničevanje strategije Lokalne akcijske skupine, ki deluje na območju
občine.

Št. 007-0032/2007
Tišina, dne 1. oktobra 2007
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

IV. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina (Uradni list RS,
št. 65/03 in 102/03).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delavni dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 007-0028/2007
Tišina, dne 1. oktobra 2007
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

4659.

Sklep v zvezi s pogodbami o pristopu
h kanalizaciji

Občinski svet Občine Tišina je na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) na 7. redni seji dne
28. 9. 2007 sprejel

TREBNJE
4660.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o
določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v
vrtcih Občine Trebnje (III)

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 45/07) ter Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96,
44/00, 78/03, 113/03, 72/05) je Občinski svet Občine Trebnje
na 10. redni seji Občinskega sveta dne 3. 10. 2007 v zvezi s
predlogom za uporabo veljavne cene homogenega oddelka
(3–4 let) za starostno kombiniran oddelek, sprejel

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen
vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine
Trebnje (III)

SKLEP
v zvezi s pogodbami o pristopu h kanalizaciji

1. člen
V Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v
vrtcih Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 80/06), se v 1. členu
doda drugi odstavek, ki se glasi:
»V Vrtcu Trebnje se cena iz zgornje tabele, ki velja za
homogen oddelek II. starostnega obdobja (3–4 leta) uporablja
tudi za starostno kombiniran oddelek.«

1. člen
Bodoči uporabniki kanalizacije, ki bodo za svoje obstoječe
objekte (stanovanjske ali poslovne) z občino sklenili pogodbo,
lahko svoje obveznosti po pogodbi poravnajo v enkratnem
znesku ali na obročno odplačilo.

2. člen
Vsi ostali členi sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcih Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 80/06,
15/07) ostanejo nespremenjeni.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra
2007 dalje.
Št. 602-00095/2007
Trebnje, dne 4. oktobra 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

4661.

Spremembe in dopolnitve Pravil za izvolitev
predstavnikov Občine Trebnje v volilno telo za
volitve člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana Državnega sveta Republike
Slovnije

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu
(Uradni list, št. 100/05 – ZDSve-UPB1), Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni
svet (Uradni list RS, št. 48/92) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje
na 10. seji dne 3. 10. 2007 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVIL
za izvolitev predstavnikov Občine Trebnje v
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter
za določitev kandidata za člana Državnega sveta
Republike Slovenije
1. člen
V Pravilih za izvolitev predstavnikov Občine Trebnje v
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 91/02) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Volilno telo za volitve člana državnega sveta v 14. volilni
enoti sestavljajo izvoljeni predstavniki občin na območju 14.
volilne enote, ki obsega občine: Dolenjske Toplice, Mirna Peč,
Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Mokronog - Trebelno, Straža, Šmarješke Toplice in Šentrupert.«
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem
svetu izvoli občinski svet v volilno telo 14. volilne enote za volitve člana državnega sveta 3 (tri) predstavnike (v nadaljevanju:
elektorje) ter lahko določi (1) kandidata za člana državnega
sveta.«
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidate za elektorje in kandidata za člana državnega
sveta predlaga:
– posamezna svetniška skupina.«
4. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo največ
(3) tri kandidate za elektorje in (1) enega kandidata za člana
državnega sveta.
5. člen
V 10. členu se na koncu besedila pika spremeni v vejico, stavek pa se v nadaljevanju glasi: », in sicer se vrstni red
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žrebanja kandidata določi po abecednem redu. Žreb opravijo
predstavniki vlagateljev kandidatur ali člani občinskega sveta,
ki jih določi predsedujoči na seji občinskega sveta.«
6. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih
občinski svet sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov
občinskega sveta.
7. člen
Ta pravila pričnejo veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Trebnje in se objavijo v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 041-01/2007
Trebnje, dne 3. oktobra 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

TURNIŠČE
4662.

Statut Občine Turnišče

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
(Uradni list RS, št. 100/05 – Uradno prečiščeno besedilo, 21/06
– Odl. US, 60/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 6. redni
seji dne 27. 9. 2007 sprejel

STATUT
Občine Turnišče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Turnišče (v nadaljevanju: občina) je samoupravna
lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij:
1. Gomilica;
2. Nedelica;
3. Renkovci;
4. Turnišče.
Sedež občine je v Turnišču, Ulica Štefana Kovača 73,
9224 Turnišče.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom
spremenijo z občinskim odlokom.
2. člen
Na območju Občine Turnišče so ustanovljeni ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih
delov Občine Turnišče so določeni s tem statutom in odlokom
občine.
Imena in območja ožjih delov občine so:
1. Krajevna skupnost Gomilica, ki obsega območje naselja Gomilica;
2. Krajevna skupnost Nedelica, ki obsega območje naselja Nedelica;
3. Krajevna skupnost Renkovci, ki obsega območje naselja Renkovci;
4. Krajevna skupnost Turnišče, ki obsega območje naselja Turnišče.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Občina Turnišče (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru
ustave in zakona samostojno ureja in opravlja naloge, določene
v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi ter naloge, določene
s predpisi občine na podlagi zakona.
Občine lahko opravljajo posamezne naloge iz državne
pristojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva.
4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče,
so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice
na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih
v skladu s tem statutom.
Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.
Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih
nepremičnin na območju občine.
5. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.
Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih
držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze, združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe
skupne občinske uprave, javne sklade, javne zavode, javna
podjetja.
Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja skupnih interesov združujejo v združenja.
6. člen
Občina ima grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina
in uporaba se določi z odlokom.
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: OBČINA TURNIŠČE,
v notranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet;
Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Volilna komisija. V
sredini pečata je grb občine.
Velikost, uporabo in hrambo pečata določi župan s sklepom.
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim
občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.
II. NALOGE OBČINE
7. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statutom,
zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:
– sprejema statut in druge predpise občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske
akte,
– sprejema programe razvoja občine.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in
premičnin,
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– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako,
da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo
razvoj gospodarstva v občini,
– pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov
in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj
gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju
občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini
ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj.
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih
služb v skladu z zakonom,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno izobraževalni (javna osnovna šola in
javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja
sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno – izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno – izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene
ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in
drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
– določa občinski program športa,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti
občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge
dejavnosti varstva okolja tako, da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

Stran

12602 /

Št.

93 / 12. 10. 2007

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– občinske ceste, ulice in javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih
cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in
normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje
za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in
izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih
in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema programe varnosti,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi
se kršijo predpisi občine,
– organizira občinsko redarstvo,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
8. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja
tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve
nepremičnin za potrebe občine,
– določanje namembnosti prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov
v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
9. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge
za svoje potrebe.
Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje
nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom.
Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah,
ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče in o fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o
pravnih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del
premoženja v občini.
Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko
občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva osebne
podatke v skladu z zakonom. Osebne podatke lahko pridobiva
občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti,
za osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa
tudi neposredno preko računalniške povezave. Za pridobivanje
podatkov neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra.
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III. ORGANI OBČINE
1. Skupne določbe
10. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ,
ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter
splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov
ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.
Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem
statutom.
Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski
funkcionarji.
11. člen
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne,
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske
pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in
naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in
administrativna opravila za občinske organe in organe ožjih
delov občin.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi njihovo notranjo organizacijo in
delovno področje.
Občinsko upravo lahko sestavljajo organi občinske uprave oziroma notranje organizacijske enote.
Občinsko upravo vodi tajnik občine, usmerja in nadzoruje
pa jo župan.
12. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko
organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je
na seji navzoča večina članov organa občine.
13. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih
organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga
za odločanje občinskih organov.
Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakoni, ta statut
in poslovnik občinskega sveta.
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda
v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o
njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo
pravni interes.
2. Občinski svet
14. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah
v okviru pravic in dolžnosti občine.
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Občinski svet šteje 14 članov, od teh je en član občinskega sveta predstavnik romske skupnosti.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih
članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih
rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom
drugače določeno.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za
izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10
dneh po drugem krogu volitev. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije.
Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega
sveta.
15. člen
Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se
opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim
glasovanjem v skladu z zakonom.
Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta
odloči občinski svet z odlokom.
16. člen
Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema
mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo
koristi občine.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na
občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne
pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave
glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega
odbora,
– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha
mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno
drugače,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino
sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih
imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij
in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju
z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne
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razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega
sestavni del je tudi program varstva pred požari,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,
– lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov
in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za
določitev obratovalnega časa,
– v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste
delovnih mest za določen čas v kabinetu župana,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta
statut.
17. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo
župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa
zakon.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja
mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.
Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.
18. člen
Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti
podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan
odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan
oziroma pooblaščeni član občinskega sveta, ne more voditi že
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši
član občinskega sveta.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati
najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na
podlagi posamičnega pooblastila župana.
Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora
biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva
za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno
potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje
predlagane točke. Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še
z novimi točkami.
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Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni
po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega
sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so
dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.
19. člen
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri
pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij
in odborov zagotavlja občinska uprava.
20. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno,
da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.
Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku
nadzornega odbora občine in tajniku občine. O sklicu seje
občinskega sveta se obvesti javna občila.
Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so
se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na
vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo
vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja
dela.
21. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon
določa drugačno večino.
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.
Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.
Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.
Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.
22. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali
pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko
občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski
razlogi za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.
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2.1 Odbori in komisije občinskega sveta
23. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles
občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov
ter opravi imenovanje.
24. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima 3 člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski
svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo
plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.
25. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe,
– odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
– statutarno pravna komisija.
Odbori štejejo 7 članov, komisija pa 3 člane. Delovno
področje in število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta.
26. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
27. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
28. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v
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celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega
sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
3. Župan
29. člen
Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah.
Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
Mandatna doba župana traja štiri leta.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.
Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi mora pisno
obvestiti občinski svet.
30. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine
in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe
za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali
predpis občine ne določa drugače,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o
imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter lahko pooblasti
tajnika občine za te naloge,
– imenuje in razrešuje tajnika občine, vodje organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi
župani občin ustanoviteljic,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.
Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
31. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če
meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če
občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan
začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
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pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.
32. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju
zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma
naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo
izdelati načrte zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski
svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno
dolžnost.
33. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu
ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu
takoj, ko se ta lahko sestane.
34. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in
razrešuje župan.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere
ga župan pooblasti.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve
občinskega sveta.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da
bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije
podžupana odloči občinski svet na predlog župana.
35. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne
moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši
član občinskega sveta.
V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.
36. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko
tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot
strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih
zadev iz svoje pristojnosti.
37. člen
Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z
zakonom.

Stran

12606 /

Št.

93 / 12. 10. 2007

Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na
podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi
za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri
je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku
razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku
občinske volilne komisije.Če županu preneha mandat več kot
šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska
volilna komisija nadomestne volitve.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata
člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov
mandat člana občinskega sveta.
4. Nadzorni odbor
38. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, svetov ožjih delov občine krajevnih skupnosti, javnih
zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb
z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter
ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih
sredstev.
39. člen
Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora
imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po
svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti izkušnje s
finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za
člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega
sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, tajnik
občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih
zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve
oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta,
ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana
nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev
opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
40. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji
navzočih večina članov.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika
nadzornega odbora.
Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.
Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino
glasov navzočih članov.
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Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine, v Turnišču, Ulica Štefana Kovača 73. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.
Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja pečat občine.
41. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki
vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki
ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu.
Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor:
– proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov krajevnih skupnosti,
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je
tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni odbor
želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora
najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za
spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba
nadzornega programa mora biti obrazložena.
Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem
delu županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja
koledarskega leta za preteklo leto.
Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim
svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih delov, organi
uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.
Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega
odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava
predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor
oceni, da so pomembne za njegovo delo.
42. člen
Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor lahko
opravlja neposredni nadzor.
Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov
proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in drugih)
na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov ter
sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih
sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.
Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana
in odgovorno osebo uporabnika proračuna.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe
dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve
in dajati pojasnila.
43. člen
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka
če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom, nadzornega odbora
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je
zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval
v postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo
za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za
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izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh
članov.
44. člen
Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega odbora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju:
nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in
ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo
o nadzoru.
Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh
dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb
nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje
osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 8 dni
od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.
Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak
član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda
še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme predlog poročila o nadzoru.
Če predlog poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila
o nadzoru dopolniti.
Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.
45. člen
Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog poročila o nadzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu.
Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga poročila o nadzoru vložiti ugovor. Nadzorni
odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh od prejema
ugovora.
Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe sprejme nadzorni odbor
poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu
svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in
pristojnemu ministrstvu.
46. člen
Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v
skladu z zakonom.
V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem
temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.
Z ocenami nadzorni odbor presodi kateri predpisi so bili
kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.
V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadzorovane
osebe pravilno in/ali smotrno.
Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi
akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter
posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju.
Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in/ali neuspešno.
Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stroških.
Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških
lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.
Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji
poslovanja nadzorovane osebe.
Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti
poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili
oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže le poti za
izboljšanje.
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47. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in
računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
48. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi
pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega
odbora.
Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine,
odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa
plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava,
katerih ustanoviteljica je občina in drugi) ter z za poslovanje
občine pomembnimi odločitvami.
Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora
na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših
ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na
pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.
49. člen
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj
enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati
rešitve za izboljšanje poslovanja.
50. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov
odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna tajnost.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov
odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki,
če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče
zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo
on pooblasti.
51. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega
odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki
pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva,
sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil,
potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela nadzornega odbora.
Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru javni
uslužbenci zaposleni v občinski upravi ali zunanji strokovnjaki,
notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne
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naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga
na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Nadzorni
odbor je odgovoren za nadzor tudi, ko se opira na mnenje ali
izvid izvedenca ali mnenje zunanjega strokovnjaka, ne pa ko
se opira na poročilo notranje revizijske službe.
52. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu v posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega
odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.
53. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico
do plačila za opravljanje dela v skladu s pravilnikom o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov volilnih in drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov.
Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se
določi v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene župan.
Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi
za sodne izvedence.
54. člen
Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.
5. Občinska uprava
55. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
56. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z
drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna občinska
uprava.
Organizacija in delo skupne občinske uprave se določi z
odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.
57. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih
zadevah v upravnem postopku.
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva
spada, če zakon ne določa drugače.
58. člen
Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave
podpisuje tajnik občine po pooblastilu župana, ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb občinske
uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih dejanj v postopku
ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih
zadevah.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
59. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje
zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o
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upravnem postopku in zagotavlja upravno poslovanje v skladu
z uredbo vlade.
60. člen
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti
lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter
ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
61. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti
občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.
62. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru
izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če
je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
6. Občinsko pravobranilstvo
63. člen
Občina lahko ima občinsko pravobranilstvo, ki pred
sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske
organe in ožje dele občine.
Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.
Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v katerem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma
pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.
Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi
skupni organ občinskega pravobranilstva.
7. Drugi organi občine
64. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
65. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine,
ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.
Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.
IV. OŽJI DELI OBČINE
66. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli
občine ustanovljene krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in
pravnem smislu.
Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno
ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega
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območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.
Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo
območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji
prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev
se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje,
na katerem naj bi se ustanovila skupnost.
67. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti
občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti.
Krajevne skupnosti praviloma samostojno:
– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajni način, če z odlokom
občine ni drugače določeno,
– skrbijo za pluženje in odvoz snega,
– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem
občine, ki jim je dano v uporabo,
– pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega
razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne
in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.
Podrobneje se naloge krajevnih skupnosti opredelijo
z odlokom.
68. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v
okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.
Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem
prometu v svojem imenu in za svoj račun. Pravni posli, ki jih
sklene krajevna skupnost, so veljavni le ob soglasju župana
razen, če je z veljavnim odlokom o proračunu za posamezne
posle drugače določeno.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga.
Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.
69. člen
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s
stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način
izvolitve članov sveta določa zakon.
Svet Krajevne skupnosti Turnišče šteje 9 članov, sveti
krajevnih skupnosti Gomilice, Nedelica in Renkovci pa štejejo po 7 članov.
Volitve se opravijo po večinskem sistemu v volilnih
enotah, ki jih z odlokom določi občinski svet.
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in
konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
Funkcija člana sveta je častna.
70. člen
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti.
Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici
njegovih članov. Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za konstituiranje
občinskega sveta.
Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani sveta.
Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne
skupnosti.
Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika.
Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja
naloge, ki mu jih določi predsednik.
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71. člen
Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve
na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino glasov
navzočih članov.
Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.
Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj
štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, če je to potrebno.
Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva
župan ali najmanj polovica članov sveta.
Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.
72. člen
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s
tem statutom naloge krajevne, skupnosti. Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter
oblikuje svoja stališča in mnenja,
– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih
splošnih aktov občine,
– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so
pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače
določeno.
Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih
vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in
izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega
statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
Odločitve sveta krajevne skupnosti o uporabi sredstev in
razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti so
veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.
Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršuje župan in občinska uprava.
73. člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog
ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan
oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj
posvetovalni organ.
74. člen
Krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga sestavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice.
Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem
krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
urejajo razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega
statuta.
Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha
pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti
na občino.
75. člen
Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinskega
proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb,
s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja ožjega dela občine.
Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti
v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Finančne
načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova
priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.
Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih, ki
niso zajeti v proračunu občine.
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Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren svet krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti imajo lahko svoje žiro račune. Sklep
o posebnem žiro računu skupnosti izda župan.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe in določbe odloka o proračunu občine.
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti
opravlja nadzorni odbor občine.
76. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora
občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in
razpiše predčasne volitve:
– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom
zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi
in splošnimi akti občine.
Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne
opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma
da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje
nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.
V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
77. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju
v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
1. Zbor občanov
78. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi
s tem in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne
skupnosti,
– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo
programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot
so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov
in nevarnih stvari,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene
občinski svet ali župan.
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov,
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
79. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali
več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
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Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v
krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev
v tej skupnosti.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati
pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli.
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo
zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po
prejemu pravilno vložene zahteve.
80. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.
Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen
način.
81. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj
pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor
sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi tajnik
občine, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je
glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah
zbora. Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani
občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način
objavi.
2. Referendum o splošnem aktu občine
82. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so
vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet,
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski
davki in druge dajatve.
Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega
sveta.
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon
ali statut občine.
83. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član
občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu
splošnega akta občine.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta
občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem
za vložitev zahteve za razpis referenduma.
Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
84. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali
njegove posamezne določbe.
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Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo
izida referenduma.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju
volje volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni
akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem
je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.
85. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah
mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma.
Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo
predmet referenduma, in obrazložitev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet
ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj
stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek,
datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis
referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži
županu.
Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom
in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude
obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost
odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje,
da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti
pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi
upravno sodišče.
86. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z
osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom,
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno
število volivcev.
87. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim
odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom
zahteva ustavnosodno presojo take zahteve.
Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost
dan.
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto
referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma
njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa
in dan glasovanja.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem
statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna
komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
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88. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.
89. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo
lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, v kolikor ni s tem
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno
vprašanje drugače urejeno.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki
je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.
3. Svetovalni referendum
90. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.
4. Drugi referendumi
90. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih
in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z
določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.
5. Ljudska iniciativa
91. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve
iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih
organov.
Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega
odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu občine.
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene
zahteve.
Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od
dne pravilno vložene zahteve.
92. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
93. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
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Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
94. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne
službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.
95. člen
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne
službe.

vlja:

96. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina zagota-

– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih področjih,
če tako določa zakon.
97. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
98. člen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne
službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev
določenih z zakonom.
99. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru
zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih
javnih služb.
100. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih
osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh ali
več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni
organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove
naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način
financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.
101. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so
po zakonu obvezne.
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VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
102. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične
stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine
je pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana sprejme letni program prodaje občinskega finančnega in
stvarnega premoženja ter letni program nabav in gradenj.
Sprejeti letni program prodaje izvršuje župan.
Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v
lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa
zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.
Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s
pogoji, ki pomenijo obveznost občine.
103. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,
pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom upravičena
do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.
104. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet
po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.
Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega
se sprejema.
Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu
svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.
Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki
ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.
105. člen
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki
so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.
106. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila,
določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona,
odlokom o proračunu občine ali drugimi splošnim aktom občine.
Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom
ministra,pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana
in posamezne javne uslužbence občinske uprave.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in
informacije, določene z zakonom.
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107. člen
Proračun občine se sprejme z odlokom o proračunu
občine, rebalans proračuna pa z odlokom o spremembi
proračuna.
Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje
proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna.
V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja
proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi,
ki jih določa zakon.
Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvajanjem ne more uravnovesiti proračuna občine.

115. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave.
Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z zakonom
in podzakonskimi predpisi.

108. člen
Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na
katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe
kot v preteklem letu.
Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu
z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na
županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še
za tri mesece.

1. Splošni akti občine

109. člen
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom, določeni pogoji,
le za namene in v višini, določeni s proračunom.
110. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o
proračunu občine.
Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša
obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik
ukine in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese
sredstva v proračunsko rezervo.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju.
111. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi župan predlog zaključnega računa proračuna in ga
predloži občinskemu svetu v sprejem.
O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan ministrstvo, pristojno za finance v 30 dneh po sprejemu.
112. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki
jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z
zakonom.
113. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če je
to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski
svet. Soglasje izda župan.
O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na
predlog župana občinski svet.
114. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovodskih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami
ali pri specializirani organizaciji.

116. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

117. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta,
odloki in pravilniki.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in
druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun,
ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik
občinskega sveta.
118. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega
sveta.
Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za
sprejem odloka.
119. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko
večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija in način dela
občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov
občinskega sveta.
120. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje
pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način
njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
121. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali
odloka v procesu njihovega izvrševanja.
122. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v
Uradnem listu RS in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni
v njih drugače določeno.
V Uradnem listu RS se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.
2. Posamični akti občine
123. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča občina
o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne
pristojnosti.
124. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan,
če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.
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O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti odloča državni organ,
ki ga določi zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
IX. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV
IN ORGANIZACIJ
125. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine.
126. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi
predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina
posega v njeno pristojnost.
127. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti
uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.
Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da
je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem
pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine.
Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega
postopka v osmih dneh.
128. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih
oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi
občine, določene z ustavo in zakoni.
129. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje
mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.
X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA
130. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci
občinske uprave.
Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje,
medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.
V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in
strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje
nalog iz državne pristojnosti.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
131. člen
Do sprejema novih predpisov se v občini uporabljajo
predpisi, ki so jih sprejeli organi Občine Turnišče, če niso v
nasprotju z zakonom.
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132. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut
Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02
in 78/03).
133. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 43/06-2007
Turnišče, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

4663.

Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske
javne službe sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina za
geografsko območje Občine Turnišče

Na podlagi 6. in 29. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06 – v nadaljevanju: »ZGJS«), 30. člena Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo in 118/06 – v
nadaljevanju: »Energetski zakon«) ter 19. člena Statuta Občine
Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02 in 78/04
– v nadaljevanju: »statut«) je Občinski svet Občine Turnišče
dne 27. 9. 2007 na 6. redni seji sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne
službe sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina za geografsko
območje Občine Turnišče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok ureja način izvajanja lokalne gospodarske javne
službe (v nadaljevanju: javna služba):
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina (v nadaljevanju: dejavnost sistemskega operaterja),
Ta odlok je hkrati tudi koncesijski akt za podelitev koncesije lokalne gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
2. člen
(definicije)
Izrazi v tem odloku imajo enak pomen kot so definirani v predpisih, ki urejajo energetsko dejavnost ter varovanje
okolja.
Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje
definicije:
– Javna agencija Republike Slovenije za energijo: Agencija za energijo;
– sistemski operater: je izvajalec javne službe dejavnosti
sistemskega operaterja;
– trošila: so naprave, ki so priključene na plinsko instalacijo in trošijo plin;
– distribucijsko omrežje zemeljskega plina: je omrežje
plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, določenem s strani lokalne skupnosti kot
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območje izvajanja javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, in po katerem se izvaja tudi distribucija zemeljskega plina do končnih
odjemalcev.
3. člen
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Sistemski operater zaračunava uporabnikom omrežnino,
v skladu z Energetskim zakonom, aktom, ki ureja določitev
metodologije za določitev obračunavanje omrežnine in kriterijev
za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina in drugimi predpisi.

(območje izvajanja javne službe)

8. člen

Javna služba se izvaja na območju Občine Turnišče (v
nadaljevanju: občina).

(drugi prihodki sistemskega operaterja)

II. IZVAJANJE DEJAVNOSTI SISTEMSKEGA OPERATERJA
1. Opredelitev javne službe in izvajanje
4. člen
(opredelitev javne službe)
Gospodarska javna služba dejavnost sistemskega operaterja obsega:
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo zemeljskega
plina,
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja,
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim
operaterjem z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja, povezano,
– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja,
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode
celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov
pri porabnikih.
5. člen
(opredelitev izvajalca)
Dejavnost sistemskega operaterja izvaja koncesionar (v
nadaljevanju: sistemski operater).
2. Javna pooblastila
6. člen
(javna pooblastila)
Sistemski operater ima pri izvajanju javne službe naslednja javna pooblastila:
– daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s
predpisi o urejanju prostora,
– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– izdaja sistemska obratovalna navodila,
– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz distribucijskega omrežja,
– daje soglasje k projektnim rešitvam skladno s predpisi o
graditvi objektov za posege in projektnimi pogoji, ki se nanašajo ali
imajo vpliv na omrežje, s katerim upravlja sistemski operater.
3. Financiranje javne službe
7. člen
(omrežnina)
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo sistemskega operaterja, se financirajo iz omrežnine, ki jo plačujejo
uporabniki omrežja sistemskemu operaterju.
Višino omrežnine določi sistemski operater v skladu z akti,
ki jih na podlagi Energetskega zakona izda Agencija za energijo. Pred objavo omrežnine v Uradnem listu Republike Slovenije
mora pridobiti soglasje Agencije za energijo.
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Sistemski operater pridobiva prihodke tudi od priključitev
in ostalih prihodkov, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti sistemskega operaterja.
4. Obveznosti sistemskega operaterja
9. člen
(pregled zmogljivosti)
Sistemski operater vsaki dve (2) leti pripravi in objavi
pregled, ki vsebuje:
– manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti,
– potrebe po medsebojni povezavi z drugimi omrežji,
– napoved porabe zemeljskega plina za naslednjih 5 (pet)
let.
10. člen
(sistemska obratovalna navodila)
Sistemski operater izda oziroma uskladi v roku 6 mesecev
po objavi tega odloka sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (v nadaljevanju: sistemska
obratovalna navodila), ki urejajo obratovanje in način vodenja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
Sistemska obratovalna navodila predvsem obsegajo:
– tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežij z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z zemeljskim plinom,
– način zagotavljanja sistemskih storitev,
– postopke za obratovanja distribucijskih omrežij v kriznih
stanjih,
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko
omrežje,
– tehnične pogoje za medsebojne priključitve in delovanja
omrežij različnih sistemskih operaterjev.
Pred objavo sistemsko obratovalnih navodil mora sistemski operater pridobiti soglasje Agencije za energijo.
Sistemski operater mora sistemska obratovalna navodila
objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in na način, kot to
določajo občinski predpisi.
11. člen
(splošni pogoji)
Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji)
pripravi in sprejme oziroma uskladi v 6 mesecih po pridobitvi
koncesije po javnem pooblastilu sistemski operater v skladu
z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo. Pred objavo
splošnih pogojev je potrebno pridobiti soglasje Agencije za
energijo.
Sistemski operater mora splošne pogoje objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in na način, kot to določajo
občinski predpisi.
Splošni pogoji morajo obsegati tudi:
– ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino
pogodbe med izvajalcem in odjemalcem;
– zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o
spremembah pogodbe in podatkov o tarifi in cenah,
– pravico odjemalca do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov,
– postopke odločanja o pritožbah odjemalcev,
– razloge za ustavitev distribucije zemeljskega plina iz
razlogov navedenih v šesti alinei prvega odstavka 76. člena
Energetskega zakona,
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– postopek in pogoje dostopa do distribucijskega omrežja,
– postopek in pogoje priključitve na distribucijsko omrežje.
12. člen
(program ukrepov)
Sistemski operater mora vzpostaviti program ukrepov za
doseganje ciljev iz 31.b člena Energetskega zakona ter spremljati njihovo izvajanje. O programu in izvajanju mora letno
poročati Agenciji za energijo in poročilo objaviti.
13. člen
(informiranje odjemalcev)
Sistemski operater mora najmanj enkrat letno informirati
na svoji spletni strani odjemalce o gibanjih in značilnostih porabe zemeljskega plina na distribucijskem omrežju, kjer sistemski
operater opravlja javno službo.
14. člen
(kataster omrežja in infrastrukture)
Sistemski operater je dolžan voditi kataster omrežij in
infrastrukture, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o odjemalcih, o uporabnikih in trošilih in oboje posredovati občini,
kolikor to občina zahteva.
5. Distribucijsko omrežje
15. člen
(definicija distribucijskega omrežja)
Distribucijsko omrežje je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju občine,
določenim s strani občine kot območja izvajanja gospodarske
javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, po katerem se izvaja distribucija
zemeljskega plina do končnih uporabnikov.
Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest do
predajnih mest uporabnikom, kot to določajo sistemska obratovalna navodila.
16. člen
(priključitev na distribucijsko omrežje)
Sistemski operater mora na primeren način, skladno s
predpisi o graditvi objektov, obvestiti potencialne uporabnike o
možnosti priključitve na distribucijsko omrežje.
Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način
in pod pogoji določenimi z Energetskim zakonom, s tem odlokom, splošnimi pogoji za dobavo in odjem plina in sistemskimi
obratovalnimi navodili.
Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le sistemski operater.
17. člen
(vloga za priključitev)
Sistemski operater mora na podlagi popolne pisne vloge
izdati odločbo o soglasju za priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v roku, določenem s prepisi,
ki urejajo splošni upravni postopek. Pogoji za izdajo soglasja
ter za zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so določeni v
splošnih pogojih.
O pritožbi zoper izdajo odločbe odloča Agencija za energijo.
18. člen
(pogodba o priključitvi)
Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžan sistemski
operater priključiti uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje, če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s
sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji.
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Pred priključitvijo skleneta sistemski operater in uporabnik
omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo,
premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem
priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek
in priključitev.
19. člen
(stroški priključitve na distribucijsko omrežje)
Uporabnik nosi nesorazmerne stroške priključitve.
Če ni v pogodbi o priključitvi drugače določeno, postane
sistemski operater lastnik priključnega plinovoda in ga mora
vzdrževati v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili.
20. člen
(pogodba o dostopu)
Sistemski operater in uporabnik skleneta pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja, skladno z Energetskim zakonom, sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji,
v kateri se dogovorita o uporabi distribucijskega omrežja za
odjem ali oddajo dogovorjene količine plina ob dogovorjenem
času.
S pogodbo o dostopu pridobi upravičenec do dostopa za
določen čas zagotovljen dostop do distribucijskega omrežja za
določeno zmogljivost in smer prenosa.
Uporaba dostopa do distribucijskega omrežja je odvisna
od obstoječih zmogljivosti dostopa do distribucijskega omrežja, predvsem glede rekonstrukcij ali dograditev obstoječega
priključka ali odjemnega mesta.
21. člen
(vsebina pogodbe o dostopu)
Pogodba o dostopu mora vsebovati:
– splošne podatke o pogodbenih strankah,
– priključno mesto in priključek z navedbo priključne
moči,
– odjemno skupino tarifnega odjemalca,
– predviden letni odjem zemeljskega plina,
– opis načina zajemanja, prenosa in preverjanja merilnih
in obračunskih podatkov,
– način obračunavanja odjema zemeljskega plina,
– obvezo dobavitelja tarifnim odjemalcem, da bo podatke, neposredno ali posredno pridobljene od tarifnega odjemalca, uporabljal le za namene, vezane na dobavo zemeljskega
plina in dostop do omrežja in jih ne bo posredoval tretjim
strankam,
– vrsta storitev dobavitelja in standardi kakovosti, ki jih
zagotavlja,
– vzdrževalne storitve, ki jih zagotavlja,
– pogoje in stroške priključitve, vključno s plačilom priključka,
– način, na katerega lahko tarifni odjemalec pridobi podatke o tarifi in ceni vzdrževalnih del,
– trajanje pogodbe, način njenega podaljšanja ali prenehanja ter pravica tarifnega odjemalca o odstopu od pogodbe,
– pravica tarifnega odjemalca do odškodnine ali nadomestila, če niso doseženi s pogodbo določeni standardi kakovosti,
– način odločanja o pritožbah tarifnih odjemalcev, ki mora
biti pregleden, enostaven in ne sme povzročati tarifnim odjemalcem stroškov,
– način razreševanja sporov,
– datum sklenitve in rok veljavnosti pogodbe, če se dobavna pogodba sklepa za določen čas.
22. člen
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja)
Sistemski operater je dolžan vzdrževati in graditi distribucijsko omrežje s katerim izvaja javno službo tako, da ves čas
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ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno
usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi
določenimi v koncesijski pogodbi ter pod pogojem, da mu
višina omrežnine to omogoča.
23. člen
(informiranje)
Dobavitelj mora najmanj enkrat letno informirati posameznega tarifnega odjemalca o gibanju in značilnostih
porabe plina značilnih skupin tarifnih odjemalcev. Pri tem
mora dobavitelj opozarjati tarifne odjemalce na obstoječe in
načrtovane programe vzpodbujanja teh odjemalcev k učinkoviti rabi energije, bodisi tiste, ki jih izvaja dobavitelj ali tiste,
ki jih na njegovem območju izvajanja javne službe izvajajo
druge pravne ali fizične osebe.
III. OSTALE DOLOČBE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1. Organizacijska zasnova izvajanja javne službe
24. člen
(oblika izvajanja javne službe)
Javna služba se lahko opravlja v vseh organizacijskih
oblikah, predvidenih v zakonu, ki ureja gospodarske javne
službe.
Za izvajanje javne službe se podeli koncesija. V koncesijskem aktu ali koncesijski pogodbi se določi tudi naslednje:
– da mora sistemski operater, pod pogoji, določenimi
v koncesijski pogodbi ali koncesijskem aktu, zgraditi distribucijsko omrežje ter objekte in naprave, ki so potrebni za
delovanje distribucijskega omrežja;
– da pri gradnji distribucijskega omrežja, objektov in
naprav občina lahko sodeluje kot soinvestitor pri gradnji
distribucijskega omrežja;
– da ostane infrastruktura (distribucijsko omrežje,
objekti in naprave) v lasti koncesionarja ali občine oziroma
se prenese na občino ob prenehanju koncesijskega razmerja;
– dolžnost koncesionarja, da odčitava števce porabe
plina;
– dolžnost organizacije vzdrževanja, zamenjav in umerjanja plinomerov.
Izvajalec pridobi izključno pravico izvajanja javne
službe na območju, določenem v 3. členu tega odloka. Na
podlagi te izključne pravice ima sistemski operater pravico in dolžnost priključiti na distribucijsko omrežje vsakega
uporabnika oziroma odjemalca, ki izpolnjuje vse pogoje za
priključitev na distribucijsko omrežje, določenimi s predpisi
in splošnimi akti, razen v primeru premajhne zmogljivosti
distribucijskega omrežja.
Natančno se območje izvajanja javne službe določi v
koncesijski pogodbi.
25. člen
(postopek izbire izvajalca)
Izbira izvajalca javne službe se opravi v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe, koncesije gradenj
oziroma koncesije storitev, z upoštevanjem nacionalnega
energetskega programa ter lokalnega energetskega koncepta, kolikor ga občina sprejme.
26. člen
(upravljavski in organizacijski ukrepi)
Sistemski operater mora zagotoviti izvajanje upravljavskih in organizacijskih ukrepov iz 31.b člena Energetskega
zakona, razen v primeru, če ima sistemski operater manj kot
100.000 priključenih odjemalcev.
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27. člen
(obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba
zemeljskega plina)
Obveznost priključitve na distribucijsko omrežje ali uporaba plina se lahko določi z občinskimi predpisi, sprejetimi z
namenom varovanja okolja, zaradi gostote naselitve ali drugih
okoljskih pogojev.
2. Pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb
28. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb)
Uporabnik ali odjemalec, kolikor odjema zemeljski plin ali
je uporabnik distribucijskega omrežja, mora imeti z izvajalcem
javne službe sklenjeno pogodbo o dostopu do distribucijskega
omrežja ali oskrbi zemeljskega plina.
3. Nadzor nad opravljanjem javnih služb
29. člen
(nadzor nad izvajanjem službe)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo s predpisi
določeni organi.
III. PODELITEV KONCESIJE ZA DEJAVNOST
SISTEMSKEGA OPERATERJA
1. Podelitev koncesije za dejavnost sistemskega operaterja
30. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
Koncesionar mora imeti v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije in tudi v času postopka podelitve koncesije ter
trajanja koncesijskega razmerja veljavno licenco za dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka, mora koncesionar
izpolnjevati tudi eno od naslednjih zahtev:
– biti mora lastnik distribucijskega omrežja zemeljskega
plina;
– imeti mora z lastnikom distribucijskega omrežja sklenjeno pogodbo po četrtem odstavku 31.b člena Energetskega
zakona ali mora izkazati za verjetno, da bo tako pogodbo z
lastnikom omrežja sklenil po podelitvi koncesije;
– izkazati mora za verjetno, da bo distribucijsko omrežje
na območju koncesije zgradil.
Koncesijo lahko pridobi pravna ali fizična oseba, ki ne
opravlja druge dejavnosti razen dejavnosti sistemskega operaterja, razen v primeru, da ima izvajalec gospodarske javne
službe sistemskega operaterja manj kot 100.000 priključenih
odjemalcev.
31. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesijsko razmerje za dejavnost sistemskega operaterja traja 35 let.
32. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne sme brez dovoljenja koncedenta prenesti
koncesije za dejavnost sistemskega operaterja, ali kateregakoli
dela te koncesije, na drugo osebo.
33. člen
(razvoj infrastrukture)
Koncesionar je dolžan skladno z 18. členom Energetskega zakona načrtovati razvoj distribucijskega omrežja zemeljska
plina in ga izvrševati v rokih, ki so v njem določeni.
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34. člen

40. člen

(zavarovanje)

(spremenjene okoliščine in višja sila)

Koncedent mora v koncesijski pogodbi zagotoviti, da se
v njej koncesionar zaveže kot dober gospodarstvenik skleniti
z zavarovalnico zavarovalne pogodbe za zavarovanje infrastrukture in rizikov, ki so povezani z izvajanjem dejavnosti
sistemskega operaterja, ki je predmet te koncesije.

Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijske dejavnosti tudi ob spremenjenih okoliščinah
ter v primeru višje sile.
Za višjo silo se poleg okoliščin višje sile obligacijskega
prava šteje tudi spremembe pogojev izvajanja koncesijskih
dejavnosti, ki nastanejo na podlagi spremembe zakonov in
drugih predpisov Evropske skupnosti ali Republike Slovenije,
če izpolnjujejo siceršnje pogoje višje sile po pravilih obligacijskega prava.

2. Ostale določbe za podelitev in izvajanje koncesije
35. člen
(način izvajanja koncesije)
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo, ki je predmet koncesije, na način, kot je določen v Energetskem zakonu, drugih zakonih ter predpisih, ki urejajo način izvajanja
posamezne javne službe, ki je predmet koncesije po tem
odloku, sistemskih obratovalnih navodilih, splošnih pogojih
za dobavo in odjem, in drugih predpisih ter splošnih aktih,
izdanih po javnem pooblastilu.
36. člen
(način podelitve koncesije)
Koncesiji se podelita po ustreznem postopku, kot ga
določajo predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije
gospodarske javne službe.
Če o izbiri koncesionarja odloči koncendent z odločbo
v upravnem postopku, v postopku na prvi stopnji odloča
občinska uprava, na drugi stopnji pa župan.
37. člen
(obveščanje koncedenta in Agencije za energijo)
Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar
po zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim organom
Republike Slovenije in Agenciji za energijo, mora pisno poročati koncedentu o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah,
ki bi lahko bistveno vplivale na izvajanje te javne službe, kot
so primeroma:
– odločitve Agencije za energijo o sporih v zvezi z dostopom do distribucijskega omrežja;
– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori
koncesionarja v zvezi s koncesijo;
– stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj
v izvajanju javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile;
– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje
koncesionirane dejavnosti, tudi če ne predstavljajo višje sile.
Koncesionar mora vsako leto do 31. marca koncedentu
dostaviti revidirano letno poslovno poročilo, ki se nanaša na
opravljanje te javne službe na področju občine.
38. člen
(varstvo zaupnosti podatkov in dokumentov)
Koncesionar in koncedent sta dolžna varovati zaupnost poslovno občutljivih dokumentov in podatkov, ki lahko
povzročijo škodo koncesionarju ali drugim izvajalcem energetskih dejavnosti in lahko vplivajo na konkurenčnost trga
zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, tudi če niso določeni
kot tajni podatki ali poslovna tajnost.
39. člen
(nadzor)
Poleg inšpekcijskega in drugega s predpisi določenega
nadzora, ima koncedent tudi pravico neposredno pri koncesionarju nadzirati izvajanje gospodarske javne službe, ki
je predmet koncesije in drugih obveznosti koncesionarja,
določenih s koncesijsko pogodbo.
Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.

41. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije;
– zaradi stečaja koncesionarja;
– zaradi prenehanja koncesionarja;
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar pod enakimi pogoji nepretrgano opravljati
gospodarsko javno službo, ki je predmet te koncesije, do dneva, ko opravljanje te javne službe prevzame drug izvajalec, če
je to objektivno mogoče ali če zakon ne določa drugače, vendar
najdlje 1 leto.
42. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe in
– v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi.
Za prenehanje koncesijske pogodbe se uporabljajo splošna pravila pogodbenega prava.
43. člen
(odvzem koncesije)
Koncendent z odločbo v upravnem postopku lahko odvzame koncesijo, če:
– koncesionar bistveno krši ta koncesijski akt in druge
predpise, ki urejajo izvajanje gospodarske javne službe, ki je
predmet koncesije, pa to bistveno moti ali onemogoča izvajanje
te javne službe;
– če koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih državnih organov, občine ali Agencije za
energijo v zvezi z izvajanjem pravic in obveznosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja in/ali dobavitelja zemeljskega plina tarifnim odjemalcem iz Energetskega zakona in
odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina
tarifnim odjemalcem;
– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, določenih v
3. členu tega koncesijskega akta.
44. člen
(odkup objektov in naprav infrastrukture)
S koncesijsko pogodbo se uredi morebitna obveznost ali
pravica koncedenta do odkupa dela ali celotne infrastrukture
gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije in je v lasti
koncesionarja, po prenehanju koncesijskega razmerja.
Vrednost odkupa objektov in naprav koncesije predstavlja
tržna vrednost teh objektov in naprav na dan odkupa, ki jo oceni
pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin oziroma strojev in
opreme, ki je vpisan v ustrezen register ocenjevalcev pri Slovenskem inštitutu za revizijo, kolikor ni način odkupa oziroma prodaje
ter vrednost infrastrukture urejen v koncesijski pogodbi.
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45. člen
(uskladitev koncesijske pogodbe)
Koncesionar oziroma izvajalec, ki je s Pogodbo o koncesiji
za opravljanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim in drugimi energetskimi plini v omrežju v Občini Turnišče
pridobil koncesijo za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo
zemeljskega plina v Občini Turnišče na podlagi Odloka o oskrbi
prebivalstva s plinom v omrežju (Uradni list RS, št. 56/00), nadaljuje z opravljanjem javne službe, ki je predmet tega odloka, pri
čemer se z aneksom k obstoječi koncesijski pogodbi ali z novo
koncesijsko pogodbo uredijo področja, ki jih predpisi, ki so bili
sprejeti po podpisu koncesijskih pogodb, urejajo na novo.
Višina koncesijske dajatve, ki je določena v koncesijski
pogodbi, sklenjeni na podlagi Odloka o oskrbi prebivalstva s
plinom v omrežju (Uradni list RS, št. 56/00), se prilagodi tako,
da se vključi v omrežnino. Za izvajanje dejavnosti dobave plina
se koncesijska dajatev ne plačuje.
46. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Turnišče (Uradni list RS,
št. 56/00).
47. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 49/06-2007
Turnišče, dne 27. septembra 2007

1.

2.

3.

Št. CESTE,
(ODSEKA)

ZAČETEK
CESTE
(ODSEKA) NA
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Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja lokalnih občinskih cest in javnih
poti v Občini Turnišče

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 6. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče (Uradni list
RS, št. 55/96), 25. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list
RS, št. 77/98) je Občinski svet Občine Turnišče na 6. redni seji
dne 27. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
lokalnih občinskih cest in javnih poti
v Občini Turnišče
1. člen
Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest, javnih poti in
javnih parkirišč na območju Občine Turnišče izvaja koncesionar, ki ga bo Občina Turnišče izbrala v skladu z določili tega
odloka.
Koncesija se podeli za obdobje 10 let.
2. člen
Predmet koncesije je opravljanje vseh del iz dejavnosti rednega vzdrževanja lokalnih občinskih cest, javnih poti in javnih
parkirišč kot jih določajo vzdrževalni standardi za to službo in
zajemajo vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javnih cest,
nadzor nad stanjem javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
3. člen
Koncesija se podeli za naslednje občinske lokalne ceste
na območju Občine Turnišče:

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

ZAP. ŠT.

93 / 12. 10. 2007 /

POTEK CESTE

DOLŽINA
NAMEN UPO- IZVEN OBČIRABE
NE TURNIŠČE V M

KONEC CESTE
(ODSEKA) NA

DOLŽINA CESTE V OBČNI
VM

R2 442
GENTEROVCI

1472

MP

4950

430010

R3 726
TURNIŠČE

430020

LC 430010
NEDELICA

TURNIŠČE
– NEDELICA-VELIKA
POLANA

R3 729 VELIKA
POLNA

2426

MP

2944

430030

R3 726
TURNIŠČE

TURNIŠČE
– DOBROVNIK

DOBROVNIK
Št. 105

1118

MP

3142

TURNIŠČE

– GENTEROVCI

4. člen
Koncesionar ima izključno pravico izvajati redna vzdrževalna dela na tistem območju Občine Turnišče, za katerega je
pridobil koncesijo in za tiste ceste na tem območju, ki so bile
predmet razpisne dokumentacije, po veljavnih vzdrževalnih in
drugih standardih.

Stran

12620 /

Št.

93 / 12. 10. 2007

5. člen
Za opravljanje dejavnosti rednega vzdrževanja občinskih
lokalnih cest se uporabljajo določila zakona o javnih cestah,
zakona o varnosti cestnega prometa, pravilnika o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest, ta odlok ter določila
ostalih normativov in standardov, ki urejajo področje rednega
vzdrževanja cest.
Kolikor za izvajanje posameznih storitev ni slovenskih
tehničnih standardov, se uporabljajo ustrezni tuji tehnični
standardi (ISO, EN ali tudi nacionalni standardi), ki se sicer
uporabljajo v inženirski praksi.
6. člen
Kot izključni izvajalec rednega vzdrževanja lokalnih cest,
navedenih v 3. členu tega odloka, za katere je pridobil koncesijo, opravlja koncesionar storitve pod naslednjimi pogoji:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti vzdrževanja cest;
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za
izvajanje storitev zadosten obseg lastnih tehničnih sredstev,
kot je opredeljeno v programu izvajanja rednega vzdrževanja
kategoriziranih občinskih cest za čas trajanja koncesije;
– da na zahtevo koncedenta ali pristojnih inšpekcijskih
služb omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad
zakonitostjo dela;
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za
opravljanje rednega vzdrževanja občinskih cest;
– da spoštuje zahteve, definirane s tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
7. člen
Koncesijsko razmerje nastane z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
Koncesionar mora pričeti opravljati storitve rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v roku, določenem
v koncesijski pogodbi.
Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem veljavnosti
koncesijske pogodbe zaradi stečaja ali odvzema koncesije.
8. člen
Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za
škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi oziroma občini
zaradi nevestnega izvajanja vzdrževalnih del.
Pogodba zavarovanja za namen prejšnjega odstavka
mora imeti klavzulo, da zavarovanje sklenejo v korist občine,
kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi izvajalca storitev. Zavarovanje lahko koristi tudi Republika Slovenija, če
mora v primeru iz prejšnjega odstavka zagotoviti izvajanje
rednega vzdrževanja občinskih cest namesto občine.
9. člen
Koncesionar mora opravljati storitve rednega vzdrževanja v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje
sile, se lahko začasno preneha izvajati redno vzdrževanje
samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
V primeru iz prvega odstavka ima koncesionar pravico
zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja rednega vzdrževanja v nepredvidljivih okoliščinah.
10. člen
Koncedent ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem
javne službe.
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo osebe, ki
se izkažejo s pooblastilom koncedenta. Koncesionar mora
kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o
poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi za nadzor vpogled
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v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem rednih
vzdrževalnih del.
Osebe, ki se izkažejo s pooblastilom koncedenta, imajo
pravico izvesti nadzor v naslednjih oblikah:
– nadzor nad stanjem infrastrukturnih objektov in naprav,
ki so sestavni del celotnega telesa in opreme cest,
– nadzor nad celotno poslovno dokumentacijo koncesionarja, ki se nanaša na izvajanje javne službe,
– nadzor nad roki in kvaliteto izvajanja vzdrževalnih
del.
Nadzor se mora izvajati tako, da ne ovira izvajanja
storitev, vršiti pa se mora praviloma v poslovnem času koncesionarja. Nenapovedan nadzor je lahko v primeru, če za
to obstajajo utemeljeni razlogi, sicer pa mora biti napovedan
najmanj pet dni pred izvedbo.
Pooblaščena oseba za izvajanje nadzora se mora izkazati s pooblastilom župana. O nadzoru se opravi zapisnik,
ki ga podpišeta koncesionar in pooblaščeni predstavnik koncedenta.
Pooblaščene osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno
tajnost.
11. člen
Koncesionar mora voditi ločeno knjigovodstvo v zvezi z
izvajanjem javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest
v skladu z zakonom o računovodskim standardom (zakon o
gospodarskih javnih službah in računovodskim standardom
35).
12. člen
Izvajanje javne službe se financira iz občinskega proračuna Občine Turnišče.
Cene storitev se določajo v skladu s tem odlokom in
drugimi predpisi.
13. člen
Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija za
izvedbo javnega razpisa in presojo ponudb, ki jo imenuje
župan. Strokovna komisija pripravi poročilo o ponudbah in ga
posreduje občinskemu svetu.
Koncesionar se izbere z odločbo, ki jo izda občinska
uprava. O morebitnih pritožbah zoper to odločbo odloča župan.
14. člen
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. V imenu in za račun koncedenta sklene pogodbo župan.
15. člen
Ponudba na javni razpis mora vsebovati naslednje obvezne sestavine:
– dokazilo o registraciji pravne osebe oziroma o prijavi v
razvid samostojnih podjetnikov,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti vzdrževanja cest,
– podatke o strokovnih kadrih, zaposlenih pri koncesionarju,
– podatke o opremi in osnovnih sredstvih,
– dokazilo o zavarovanju proti odgovornosti,
– predlog koncesijske pogodbe,
– dokazila o finančnem stanju,
– reference in izkušnje ponudnika,
– ponujeno ceno storitev.
16. člen
Koncesionar izvaja dejavnost vzdrževanja na podlagi
letnega programa in terminskega plana, ki ga izdela koncesionar in potrdi župan v skladu s sprejetim proračunom. Do
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sprejetja proračuna se program letnega vzdrževanja izvaja po
dvanajstinah sredstev iz preteklega proračunskega leta.
17. člen
Cene rednega vzdrževanja občinskih cest določa, v skladu z zakonom in drugimi predpisi, pristojni organ občinske
uprave na predlog izvajalca ali po uradni dolžnosti, skladno s
koncesijsko pogodbo.
Podrobneje ureja način odločanja cen storitev vzdrževanja občinskih cest koncesijska pogodba.
Cene storitev, določene s koncesijsko pogodbo, izvajalec tekoče usklajuje z indeksom rasti cen v gradbeništvu
– nizkogradnje v Republiki Sloveniji.
18. člen
Koncesijska pogodba preneha veljati:
– s pretekom časa, za katerega se sklene,
– s sporazumom in
– z razdrtjem s strani ene stranke zaradi bistvenih kršitev
pogodbe.
Čas iz prve alinee prejšnjega odstavka je 10 let, pri čemer rok začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Bistvena kršitev pogodbe se opredeli v sami pogodbi.
Za bistveno kršitev se med drugim šteje, če je zaradi
nepravočasnega in malomarnega izvajanja storitve nastala
večja materialna škoda ali je bilo ogroženo človeško življenje
in če koncesionar ne obračuna storitve v skladu s koncesijsko
pogodbo. Prav tako se šteje za bistveno kršitev pogodbe tudi,
če koncesionar pravočasno ne popravi udarnih jam na cestišču
oziroma nujnih vzdrževalnih del, s katerimi se prepreči ogrožanje varnosti v prometu, kot je določeno v koncesijski pogodbi.
Koncesijsko pogodbo je mogoče vsak čas sporazumno
prekiniti. V koncesijski pogodbi se določijo razlogi za sporazumno prekinitev, odpovedni rok ter medsebojne pravice in
obveznosti ob sporazumnem razdrtju pogodbe.
19. člen
Koncesija se odvzema z odločbo:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem dejavnosti v
roku, določenem v koncesijski pogodbi,
– če je v javnem interesu, da se javna služba, ki je
predmet koncesije, preneha izvajati kot javna služba ali kot
koncesionirana javna služba.
20. člen
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja zaradi
odvzema in zaradi razdrtja v primeru, da koncesionar bistveno
krši pogodbo, se pri odmeri odškodnine upošteva tudi škoda,
ki nastane koncedentu zaradi predčasnega prenehanja.
Ob prenehanju koncesijskega razmerja preidejo koncesionarjeve obveznosti na koncedenta. Koncesionar je dolžan
koncedentu izročiti vso dokumentacijo, potrebno za nadaljnje
izvajanje službe.
21. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugo fizično ali
pravno osebo samo s soglasjem koncedenta.
Koncesionar izvaja javno službo sam ali preko podizvajalcev, h katerim daje soglasje koncedent. Za delo podizvajalcev koncesionar odgovarja objektivno.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 48/06-2007
Turnišče, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.
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VOJNIK
4665.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta
Frankolovo - Loka

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 12. in 45. člena Statuta
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je župan
Občine Vojnik sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Frankolovo - Loka
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Vojnik začetek in
način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v
nadaljevanju: OPPN) za Frankolovo - Loka.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in podzakonski
predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se
smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi
ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na osnovi prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje od leta 1986 do 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik (Uradni list
SRS, št. 40/86 in 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98,
99/99 in 79/04) in sklepom Vlade RS, št. 350-00/2001-296 z
dne 13. 7. 2004 se sprejme prostorsko območje, ki je predmet
podrobnega prostorskega načrta predvideno za urejanje s prostorskim načrtom.
(2) Zaradi velikosti območja obdelave in glede na obstoječo pozidavo so se spremenila izhodišča in potrebe razvoja
poselitve v naselju Frankolovo. S pridobitvijo lastništva nad
večjim delom zemljišč so bodoči investitorji podali pobudo za
izdelavo novega OPPN, ki bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja in za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš ter
večstanovanjskih objektov skupaj s prometno in komunalno
infrastrukturo.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja na
zemljišču parc. št. 8/1 in 8/2 k.o. Loka, velikosti ca. 6914m².
Območje je omejeno s sosednjimi parcelami št. 11 k.o. Loka
na vzhodni strani, 27, 32, 33 vse k.o. Loka na južni strani,
z vodotokom 1142/2 k.o. Loka na zahodni strani ter s parc.
št. 656/1 in 659/2 k.o. Verpete na severni strani. Na celotnem območju se načrtujejo individualni stanovanjski objekti
in večstanovanjski objekti, ki bodo dostopni preko osrednje
prometnice – regionalne ceste in obstoječega vodotoka na
zahodni strani.
(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del.
(3) OPPN se izdela v analogni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
(1) V postopku priprave podrobnega prostorskega načrta
mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljne rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse
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funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje
varstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave ceste na regionalno cesto z gradnjo predvidenega mostu čez
vodotok) vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in
ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih
sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;
– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se
pridobijo v postopku priprave OPPN.
(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki
izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca
na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon
o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05
– ZVMS) in ga izbere investitor.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje, Direktorat za okolje

2. Ministrstvo za okolje, Agencija RS za okolje – območna
pisarna Celje
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste – območna pisarna Celje
5. Zavod RS za varstvo narave – območna enota Celje
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – območna enota Celje
7. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
8. JP Energetika Celje d.o.o.
9. Adriaplin, Ljubljana
9. Vodovod – kanlizacija, javno podjetje d.o.o.
10. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
11. Elektro Turnšek d.o.o. celje
12. Javne naprave d.o.o. Celje.
(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek
prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic
pošlje nosilcem urejanja prostora.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, da
v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje,
da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske
ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte.
(4) Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja
prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci
urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se
šteje, da soglašajo s prelagano prostorsko ureditvijo.
(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.

6. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)
Aktivnosti
(1) Objava Sklepa o začetku priprave OPPN v Uradnem listu RS
(2) Izdelava osnutka OPPN
(3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora
(4) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno z zahtevami v pridobljenih smernicah ter izdelava
dopolnjenega osnutka OPPN s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za
javno razgrnitev
(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu občine Vojnik in KS Frankolovo. Javna obravnava se
organizira na sedežu KS Frankolovo v času javne razgrnitve in traja 30 dni od objave v Uradnem
listu in na krajevno običajen način. Fizične in pravne osebe ter drugi zainterisirani lahko podajo
svoje predloge in pripombe v času trajanja javne razgrnitve
(7) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje stališč do njih ter dopolnitev OPPN s stališči iz javne
razgrnitve
(8) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog OPPN
(9) Priprava usklajenega OPPN
(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu
(11) Objava odloka v Uradnem listu RS

Predviden čas izvedbe
oktober 2007
oktober 2007
oktober–november 2007
december–januar 2007–2008
februar 2008
februar–marec 2008

marec–april 2008
april–maj 2008
maj 2008
maj–junij 2008
junij 2008

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Izdelavo OPPN financira investitor prostorske ureditve.
8. člen
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Vojnik pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 35030-0028-2007/1 (15)
Vojnik, dne 1. oktobra 2007
Župan
Občine Vojnik
Beno Podergajs l.r.
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ZAVRČ
4666.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o povečanju vrednosti povračil za priključke
na vodovodno omrežje na celotnem območju
Občine Zavrč

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS,
št. 64/99 in 98/04) in 12. člena Meril in kriterijev o povračilu
za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno omrežje (Uradni vestnik občin Ormož
in Ptuj, št. 25/85, 37/86 in 10/88) ter 2. člena sprememb in
dopolnitev Meril in kriterijev o povračilu za nove priključke in
povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno
omrežje (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/85, 37/86
in 10/88) je Občinski svet Občine Zavrč na 6. redni seji dne
18. 6. 2007 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o povečanju vrednosti povračil za priključke
na vodovodno omrežje na celotnem območju
Občine Zavrč
1. člen
Na koncu prvega člena Sklepa o povečanju vrednosti
povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem območju Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 30/01) se doda:
»Uporabnik, ki izvaja drugi oziroma vsak naslednji vodovodni priključek na območju Občine Zavrč in je za prvi vodovodni priključek poravnal vrednost povračila na vodovodno
omrežje na območju Občine Zavrč, poravna vrednost povračila
za priključek na vodovodno omrežje na celotnem območju
Občine Zavrč za drugi oziroma za vsak naslednji vodovodni
priključek
Priključek
v colah

Presek cevi
v cm2

Razmerje
presekov

Vrednost
povračila
v€

¾

4,14

1,00

500,00

2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta.
Št. 352-01-04/2001
Zavrč, dne 18. junija 2007
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

93 / 12. 10. 2007 /

Stran

12623

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino
Zreče
1. člen
V 18. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod
za mladino Zreče (Uradni list RS, št. 52/03) se spremeni prva
alineja prvega odstavka, ki se sedaj glasi:
»– ima najmanj V. stopnjo izobrazbe«.
2. člen
Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 022-02/2003/2007
Zreče, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

4668.

Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno
vodo na območju Občine Zreče

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 60/07), 3. in
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93) 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 - Skl. US, 66/06 – Odl. US,
112/06 – Odl. US), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 38/96,
123/00, 52/05, 16/07) in 16. člena Statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06,
48/07) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 26. 9. 2007
sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Zreče
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 71/98, 91/05) se črta tretja alineja drugega
odstavka 4. člena; druga alineja drugega odstavka 4. člena pa
se spremeni in se glasi:
»– Režijski obrat za upravljanje vodovoda Resnik in vodovoda Skomarje.«
2. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.

ZREČE
4667.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino
Zreče

Na podlagi 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96) ter 16. člena Statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06,
48/07) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 26. 9. 2007
sprejel

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne
s 1. 1. 2008.
Št. 342-06-03/97/98-2
Zreče, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.
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Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov Občine Zreče

Na podlagi 34.a člena in 100.b člena Zakona o lokalni
samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-UPB6
(Uradni list RS, št. 110/06, 121/06 in 1-7/07 – odl. US in 57/07),
8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev – OdPF (Uradni list
RS, št. 14/06, 27/06 – skl. US in 1-7/07 – odl. US) in 16. člena
Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 1/01, 81/02,
100/03, 85/04, 76/06 in 48/07) je Občinski svet Občine Zreče
na seji dne 26. 9. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov
Občine Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom
o plačah funkcionarjev določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana, podžupana ter člane Občinskega
sveta Občine Zreče, kakor tudi sejnine za predsednika in člane
nadzornega odbora ter sejnine za predsednike in člane komisij
in odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenuje Občinski svet Občine Zreče.
2. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi
določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in
sistem plač v javnem sektorju, kolikor Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma
do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade oziroma sejnine za njihovo delo in se določijo v skladu z
določbami tega pravilnika.
3. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij
in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta,
se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba
za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki
jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Kolikor je član organa iz prvega odstavka tega člena delavec občinske uprave, mu sejnina ne pripada.
II. PLAČE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
4. člen
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani Občinskega sveta Občine Zreče.
Člani Občinskega sveta Občine Zreče opravljajo svojo
funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan se lahko v soglasju z županom odloči, da opravlja funkcijo poklicno.
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Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo
opravljajo poklicno, in pravico do plačila za opravljanje funkcije,
če funkcijo opravljajo nepoklicno.
5. člen
Za opravljanje funkcije župana Občine Zreče, ki sodi v
V. skupino občin (od 5001 do 15.000 prebivalcev), je s predpisom, ki določa plače funkcionarjev določen 51. plačni razred.
Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se ob
uvrstitvi funkcije župana v plačni razred upoštevajo določila o
odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah.
Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z
zakonom.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo
za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi
funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno
dobo.
6. člen
Podžupan Občine Zreče, ki opravlja funkcijo poklicno, se
na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o
plačah funkcionarjev lahko uvrsti od 36.–43. plačnega razreda
(podžupan V).
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju
obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu Občine Zreče, ki opravlja funkcijo poklicno,
pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne
plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Podžupanu Občine Zreče, ki opravlja funkcijo nepoklicno,
pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% osnovne
plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Župan lahko odloči, da je plačilo za nepoklicno opravljanje
funkcije podžupana tudi nižje od 50% osnovne plače, ki bi jo
dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, in sicer glede na pooblastila, vsebino in obseg dela, dogovorjen z županom.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, ne pripada
dodatek za delovno dobo.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije
podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta
Občine Zreče in udeležbo na sejah drugih delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji
delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih
teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
V okviru določil prejšnjih dveh odstavkov se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo,
ki so ga opravili, in sicer za:
– dodatek za vodenje seje občinskega
sveta, če sejo vodi zaradi odsotnosti
župana in podžupana v višini

50 € neto,

– udeležbo na redni seji občinskega
sveta v višini

80 € neto,

– udeležba na izredni seji občinskega
sveta v višini

65 € neto,

– predsedovaje seji delovnega telesa
občinskega sveta v višini

50 € neto,

– udeležbo na seji delovnega telesa
katerega član je v višini

35 € neto.
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8. člen
Izplačilo plačila za opravljanja funkcije oziroma sejnine
se opravi na podlagi sklepa o potrditvi mandata oziroma akta o
imenovanju ter evidence o opravljenem delu članov občinskega
sveta, ki jo vodi občinska uprava.
IV. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA NAGRAD
9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta oziroma župana, pripada sejnina.
Sejnina za posamezno sejo znaša 35 € neto, za predsedovanje v komisiji ali odboru občinskega sveta oziroma župana
pa znaša sejnina 50 € neto.
Nagrada iz prejšnjega odstavka tega člena se izplača za
posamezno udeležbo na seji. Izplačilo se opravi na podlagi
akta o imenovanju in evidence o opravljenem delu članov delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava.
10. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
nagrade oziroma sejnine, ki se oblikuje glede na opravljeno
delo, in sicer:
– za predsedovanje na seji v višini
70 € neto
– udeležba na seji NO za člane
35 € neto
– izvedba nadzora po programu dela ali
sklepu nadzornega odbora v višini
130 € neto.
Izplačila predsedniku in članom nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela oziroma
izdelanega poročila o nadzoru, ki jo vodi občinska uprava. Letni znesek nagrade posamezniku ne sme presegati zakonsko
določenih 15% letne plače župana.
11. člen
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se
izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje
se izplača le ena sejnina. Za korespondenčno sejo se sejnine
ne izplačuje.
12. člen
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih
ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne
volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet, če
v občini niso oblikovane volilne enote, in redne ter nadomestne
volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila, ki se izplača na podlagi akta o imenovanju v
skladu z zakonom.
Ob vsakih drugih volitvah, razen volitvah iz prejšnjega
odstavka tega člena, so člani volilnih organov upravičeni do
nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil, določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, najkasneje
deset dni po razpisu volitev in ne sme presegati 70% zakonsko
določenega zneska, ki bi ga člani volilnih organov prejeli ob
vsakih splošnih volitvah.
Predsedniku občinske volilne komisije, njegovemu namestniku ter članom občinske volilne komisije v času izvedbe
splošnih lokalnih volitev ne pripada še nadomestilo iz zadnjega
odstavka tega člena.
V primerih, ko se sestane občinska volilna komisija izven
okvira razpisanih volitev ali referenduma, pripada članom in
namestnikom občinske volilne komisije sejnina v višini določeni
v 9. členu tega pravilnika.
V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
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Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije
ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Zreče.
Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki
urejajo to področje.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v
skladu s predpisi.
Člani nadzornega odbora imajo pravico do povračila
stroškov udeležbe na strokovnih izobraževanjih.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar oziroma član nadzornega odbora na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za
službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor
občinske uprave.
VI. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih prejemajo občinski funkcionarji, člani delovnih teles in nadzornega odbora ter druge osebe v skladu
se tem pravilnikom, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli
mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki iz 13. člena tega pravilnika se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
17. člen
Plača župana in podžupana se usklajuje skladno s
spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni
razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo
za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z
delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
Plače članov občinskega sveta in sejnine članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov
drugih občinskih odborov, komisij ali delovnih teles, ki so
določene v točno določenem znesku, se ne usklajujejo.
18. člen
Plače članom občinskega sveta in nagrade – sejnine
članom delovnih teles se v skladu s tem pravilnikom obračunajo in izplačajo od dneva nastopa funkcije oziroma
imenovanja v delovno telo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
plačah občinskih funkcionarjev in nadomestilih članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Zreče ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS,
št. 26/99, 85/99, 14/03).
Plače, plačila za opravljanje funkcije in sejnine se na
podlagi tega Pravilnika obračunavajo od 1. 1. 2008 dalje, ne
glede na datum uveljavitve pravilnika.
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20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10001-0005/2007 2
Zreče, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

ŽALEC
4670.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za spodbujanje
izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in
izrabe obnovljivih virov energije na območju
Občine Žalec

Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 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, 95/05 in 23/06) je Občinski svet
Občine Žalec na 8. seji dne 24. septembra 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov
učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih
virov energije na območju Občine Žalec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, pogoji, merila in
postopek za dodeljevanje finančnih sredstev za spodbujanje
izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih
virov energije na območju Občine Žalec.
II. POGOJI ZA DELITEV SREDSTEV
2. člen
Finančna sredstva se zagotavljajo v proračunu Občine
Žalec v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine
Žalec za posamezno leto. Namenjena so dodeljevanju nepovratnih sredstev in subvencioniranju obrestne mere za kredite
pridobljene pri poslovnih bankah.
3. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se v skladu s tem pravilnikom
lahko dodelijo za naslednje ukrepe učinkovite rabe energije v
skladu z Energetsko zasnovo Občine Žalec:
1. Sofinanciranje projektne dokumentacije za:
– mikrosisteme ogrevanja na lesno biomaso (do pet
objektov),
– izrabo bioplina (bioplinska elektrarna, sočasno pridobivanje električne energije in toplote iz bioplina ...),
– izrabo geotermalne energije (potencial geotermalne
energije na območju Občine Žalec, posamezna območja in
objekti ...),
– izrabo sončne energije (na osnovnih šolah in vtcih,
javnih zgradbah, za stanovanjske objekte, za kmetijsko gospodarske objekte ...).
2. Investicije za:
– toplotno izolacijo nebivalnega podstrešja – pohodni ali
nepohodni strop proti podstrešju,
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– toplotno izolacijo poševne strehe v bivalnem podstrešju
– mansardi,
– toplotno izolacijo zunanjih zidov z obnovo fasade,
– zamenjavo stavbnega pohištva – oken in vrat,
– zamenjavo zasteklitve in tesnenje oken,
– zamenjavo energenta z okolju prijaznejšim energentom,
– obnovo ogrevalnega sistema,
– hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov in uvedbo plačila stroškov za ogrevanje po dejanski porabi toplote,
– prehod s trdih in tekočih goriv na vročevodno ali plinovodno omrežje,
– vgradnjo kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso,
– vgradnjo sistemov za izrabo sončne energije (za ogrevanje vode, za ogrevanje stavb, pridobivanje električne energije),
– vgradnjo toplotnih črpalk,
– vgradnjo kakovostnih mehčalcev vode,
– inštalacijo plinske napeljave v avtomobilih.
III. UPRAVIČENCI
4. člen
Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo občani, ki imajo
stalno prebivališče v Občini Žalec in:
– so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih, kmetijsko
gospodarskih objektov ali osebnih vozil;
– so najemniki stanovanjskih ali kmetijsko gospodarskih
objektov, ki imajo z lastnikom objekta sklenjeno dolgoročno
najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglasje
lastnika objekta k izvedbi predvidenih ukrepov oziroma investicije v sisteme za izrabo obnovljivih virov energije.
5. člen
Splošni pogoji za pridobitev sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih
virov energije:
– Objekti, na katerih se izvajajo posegi iz 3. člena tega
pravilnika, morajo biti locirani na območju Občine Žalec in namenjeni stanovanjski ali kmetijsko gospodarski rabi.
– Objekti morajo biti zgrajeni v skladu z veljavnim dovoljenjem za gradnjo.
– Posamezni ukrep učinkovite rabe energije mora biti
izveden za celoten objekt. Izjema je le zamenjava stavbnega
pohištva v večstanovanjskih objektih, kjer se predmetni ukrep
lahko izvede v enem stanovanju pod pogojem, da upravnik
objekta poda pisno izjavo o ustreznosti izbranega stavbnega
pohištva.
– Posamezni ukrep učinkovite rabe energije mora biti izveden do konca koledarskega leta, v katerem je bila dodeljena
finančna spodbuda.
– Višina odobrenih finančnih sredstev sme znašati do
50% vrednosti za posamezni ukrep učinkovite rabe energije
in izrabo obnovljivega vira energije (vključno z eventualno dodeljeno državno pomočjo) in se nanaša na predvidene ali že
izvedeni ukrepe v tekočem koledarskem letu.
IV. POSTOPEK ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV
6. člen
Sklep o razpisu za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije
in izrabe obnovljivih virov energije sprejme župan Občine Žalec
in se objavi v časopisu, ki ga sofinancira Občina Žalec, in na
spletni strani Občine Žalec:
Sklep mora vsebovati:
1. določbe tega pravilnika, na podlagi katerih župan Občine Žalec sprejme sklep,
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2. skupni razpisani znesek sredstev,
3. ukrepe učinkovite rabe energije, za katere se dodeljujejo sredstva,
4. merila za dodelitev sredstev,
5. navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
6. pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
7. rok za vložitev vlog,
8. naslov, na katerega se vložijo vloge,
9. navodilo o obvezni vsebini vloge,
10. rok, v katerem bo izdan sklep o dodelitvi sredstev,
11. določbo, da se nepopolne in nepravočasno vložene
vloge ne bodo upoštevale,
12. določbo, da se poslana dokumentacija vlagateljem
ne bo vračala.
7. člen
Vloga za dodelitev sredstev občinskega proračuna za
spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije mora obvezno vsebovati:
– ime, priimek in naslov prosilca ter lokacijo (naslov)
objekta, na katerem se izvaja poseg,
– ustrezno upravno dovoljenje ali lokacijsko informacijo za
izvedbo del, razen za redna in investicijsko vzdrževalna dela
v skladu z 2. in 6. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02),
– potrdilo o lastništvu objekta ali najemno pogodbo,
– soglasje lastnika, v večstanovanjskih objektih pa soglasje najmanj 51% vseh solastnikov oziroma soglasje upravnika k nameravanemu posegu,
– popis predvidenih del in predračun predvidenih del ali
popis že izvedenih del in račun,
– dokazilo o izpolnjevanju tehničnih kriterijev za vgrajene
materiale, elemente in naprave. Tehnični kriteriji so določeni na
podlagi odredb, uredb, pravilnikov in navodil pristojnih ministrov
ali priporočil AURE – Agencije za učinkovito rabo energije RS,
– višino zaprošenih sredstev z navedbo lastnega deleža,
– izjavo, da za predvideni investicijski projekt ni bila dodeljena državna pomoč oziroma, če je bila, kolikšen delež je bil
pridobljen iz drugih virov,
– rok zaključitve investicijskega projekta,
– drugo dokumentacijo, ki jo v razpisu zahteva občinska
uprava.
8. člen
Vloge za dodelitev sredstev občinskega proračuna za
spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije obravnava komisija, ki jo imenuje
župan.
Sklep o dodelitvi sredstev na predlog komisije izda občinska uprava. Zoper sklep je možna pritožba, ki se v roku 8 dni
od prejema sklepa vloži pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi
odloči župan v 30 dneh od prejema pritožbe.

Št.

11. člen
Strokovna opravila v zvezi z dodeljevanjem sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinko-
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vite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije opravlja
občinska uprava Občine Žalec.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-01-0002/2007
Žalec, dne 24. septembra 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

ŽELEZNIKI
4671.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena
Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski
svet Občine Železniki na 27. redni seji dne 7. 6. 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Zemljišče parc. št. 712/18, pot v izmeri 120 m2 in zemljišče parc. št. 712/19, pot v izmeri 5 m2, vpisani v z.k. vl. št. 787,
k.o. Železniki, kot javno dobro, prenehata biti javno dobro v
splošni rabi.
II.
Dovoljuje se, da se zemljišče parc. št. 712/18, pot v izmeri
120 m2 in zemljišče parc. št. 712/19, pot v izmeri 5 m2 odpišeta
iz z. k. vl. št. 787, k.o. Železniki. Vpišeta se v nov vložek iste
k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica za Občino Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, matična št.: 5883148.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 080-09-4710
Železniki, dne 7. junija 2006
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

9. člen
Odobrena sredstva se nakažejo na račun prosilca, ko
prosilec predloži dokazilo o izvedbi del oziroma nabavi materiala ali opreme.
10. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, preverja občinska uprava Občine Žalec.
Prosilec je dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva, revalorizirana z indeksom rasti cen življenjskih stroškov v primeru:
– zamolčanja resničnih dejstev ali posredovanja lažnih
podatkov, ki bi vplivali na dodelitev sredstev,
– če se ugotovi, da so sredstva nenamensko porabljena.
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AJDOVŠČINA
4672.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU
in 110/02 – ZDT-B) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05)
je Občinski svet Občine Ajdovščina na 10. seji dne 4. 10. 2007
sprejel
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ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve

71

1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve se namenijo za pomoč pri
odpravi posledic hudourniške katastrofe v občinah Cerkno,
Tolmin in Železniki v višini 36.774,00 €.
3. člen
Višina sredstev namenjenih posamezni občini bo določena z Dogovorom o razdelitvi sredstev, ki ga bo sprejel Svet
regije Severne Primorske.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2.113.169,40

710 udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.103.806,84

711 takse in pristojbine

22.429,00

712 denarne kazni

14.865,79

713 prihodki od prodaje blaga in
storitev

28.109,79

714 drugi nedavčni prihodki
72

KAPITALSKI PRIHODKI
720 prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih osnovnih sredstev

73

PREJETE DONACIJE
730 prejete donacije iz domačih virov

Št. 401-13/2005
Ajdovščina, dne 4. oktobra 2007

731 prejete donacije iz tujine
74

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

4673.

NEDAVČNI PRIHODKI

I.

SKUPAJ PRIHODKI

15.494.071,63

70

DAVČNI PRIHODKI

10.115.597,21

700 davki na dohodek in dobiček

8.250.851,28

703 davki na premoženje

1.192.937,26

704 domači davki na blago in storitve

671.808,67

2.604,40
80.306,61
1.311.293,98

740 transferni prihodki iz drugih javnofinančih institucij

1.311.293,98

40

TEKOČI ODHODKI

2.692.813,92

400 plače in drugi izdatki zaposlenim

569.730,21

401 prispevki delodajalcev za socialno varnost

92.188,38

402 izdatki za blago in storitve
403 plačila domačih obresti
409 sredstva, izločena v rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI

411 transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 transferi neprofitnim organizacijam

42

43

Rebalans
2007 v EUR

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

83.911,01

17.263.817,02

1. SPLOŠNA DOLOČBA

A.

1.238.071,00

TRANSFERNI PRIHODKI

410 subvencije

Skupina/podskupina kontov

633.029,03

SKUPAJ ODHODKI

ODLOK
o spremembah in dopolnitvi Odloka o proračunu
Občine Ajdovščina za leto 2007

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007
(Uradni list RS, št. 9/07, 31/07 in 59/07) se spremeni prvi odstavek 1. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

1.871.100,03

II.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka
o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št.100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU
in 110/02 – ZDT-B) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05)
je Občinski svet Občine Ajdovščina na 10. seji dne 4. 10. 2007
sprejel

943.958,77

1.901.730,42
5.939,96
123.224,96
4.685.883,10
185.558,49
2.280.677,02
373.692,46

413 drugi tekoči domači transferi

1.845.955,13

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.184.173,96

420 nakup in gradnja osnovnih
sredstev

8.184.173,96

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.700.946,04

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

802.982,14

432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom

897.963,90

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
PRIMANJKLJAJ

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV

–1.769.845,39

0,00
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75

Št.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV

0,00

751 prodaja kapitalskih deležev

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

100,00

441 povečanje kapitalskih deležev in
naložb

100,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV

100,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

50

ZADOLŽEVANJE
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– odločba US) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice
na 8. seji dne 1. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Brežice za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2007 (Uradni list RS, št. 25/07) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV BREŽICE ZA LETO
2007
v EUR

VIII. ODPLAČILO DOLGA

6.050,74

55

ODPLAČILO DOLGA

6.050,74

550 odplačilo domačega dolga

6.050,74

IX.

POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

XI.

NETO FINANCIRANJE

–1.769.845,39
–6.050,74
–1.775.895,55

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

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

21.734.093

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

16.241.830

70 DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček

1.775.895,55
«

Drugi, tretji in četrti odstavek 1. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen
Doda se nov 12.a člen, tako da se glasi:
»12.a člen
Če pri izvrševanju proračuna pride do likvidnostnih težav
se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine
5% zadnjega sprejetega proračuna.
O tem odloča župan v skladu z zakonom in statutom občine. Obveznosti iz najema kredita za likvidnostno zadolžitev
mora občina poravnati do izteka tekočega leta, v katerem se je
likvidnostno zadolžila.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4102-34/2006
Ajdovščina, dne 4. oktobra 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

REBALANS
2007

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

13.879.956
11.865.755
935.500
1.078.701

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

2.361.874

710 Udeležba na dobičku od premoženja

439.324

711 Takse in pristojbine

208.646

712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

27.124
160.955
1.525.825
1.441.012
468.451

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.
prem.

972.561

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

BREŽICE
4674.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Brežice za leto 2007

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (ZLS-UPBI, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06

4.051.251

740 Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij

2.750.002

741 Prejeta sredstva iz držav. pror. iz sred.
EU

1.301.249

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

23.445.645
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V)

40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

6.485.171

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIH

985.490

401 PRISPEVKI DELODAJ.ZA SOCIAL.
VARNOST

146.053

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

5.225.105

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

50.076

409 REZERVE

78.447

41 TEKOČI TRANSFERJI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN.
IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

7.097.993
75.112
3.352.317
784.647
2.885.917

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
50 VII. ZADOLŽEVANJE

500.751

50 ZADOLŽEVANJE

500.751

500 Domače zadolževanje

500.751

55 VIII. ODPLAČILO DOLGA

153.147

55 ODPLAČILA DOLGA

153.147

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

153.147

–1.395.099

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

347.604
1.711.552
«

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI

2. člen
Spremeni se 19. člen in se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja
in računu finančnih terjatev in naložb se Občina Brežice v letu
2007 lahko zadolži do višine 500.751 eurov.«

431 INVEST. TRANSFERI PRAV. IN FIZ.
OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI
UPORABNIKI

179.436

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

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

119.592

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

9.563.453

C

–31.151

9.563.453
299.028

Št. 410-53/2007
Brežice, dne 1. oktobra 2007

1.711.552

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

GROSUPLJE

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

4675.

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah – ZJF(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 11. redni seji dne 26. 9. 2007 sprejel

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

31.151

44 DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.
DELEŽEV

31.151

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Grosuplje za leto 2007

31.151

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Grosuplje za leto 2007
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 2. člena Odloka o proračunu
Občine Grosuplje za leto 2007, in sicer:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za
leto 2007 določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

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

13.740.144

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

12.027.302

DAVČNI PRIHODKI

9.723.798

700 Davki na dohodek in dobiček

7.556.652

703 Davki na premoženje

1.347.537

185.939

819.609

750 Prejeta vračila danih posojil

181.939

NEDAVČNI PRIHODKI

2.303.504

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

1.031.146

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

2.000

TRANSFERNI PRIHODKI

1.208.317

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.208.317
15.276.009
3.243.850

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

707.302

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

100.621

402 Izdatki za blago in storitve

2.160.762

403 Plačila domačih obresti

101.819

409 Rezerve

173.346

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

0

14.580

TEKOČI ODHODKI

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

489.945

489.945

5.016.140
102.051
2.888.258
829.347

413 Drugi tekoči domači transferi

1.196.484

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.882.704

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.882.704

INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.133.315

4.000

V.

1.195.391

730Prejete donacije iz domačih virov

40

752 Kupnine iz naslova privatizacije

39.967

14.580

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

43

35.000

PREJETE DONACIJE

II.

42

v EUR

PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

714 Drugi nedavčni prihodki

41

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

–1.535.865

75

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

74

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali
PRIMANJKLJAJ (I. -II.)

281.403

185.939

712 Denarne kazni

73

III.

1.851.912

PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN
PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV

711 Takse in pristojbine

72

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

12631

IV.

704 Domači davki na blago in storitve
71

Stran

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

v EUR
Rebalans
proračuna
2007

93 / 12. 10. 2007 /

VI.

PREJETA MINUS DANA POSO. IN
SPREMEM.KAPITAL.DELEŽ. (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

185.939
v EUR

VII.

ZADOLŽEVANJE

1.251.878

50

ZADOLŽEVANJE

1.251.878

500 Domače zadolževanje

1.251.878

VIII.

ODPLAČILA DOLGA

211.359

55

ODPLAČILA DOLGA

211.359

550 Odplačila domačega dolga

211.359

IX.

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

–309.407

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.040.519

XI.

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

1.535.865

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2006
(9009 Splošni sklad za drugo)

304.336
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4100-1/2006
Grosuplje, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

Stran
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Št.

93 / 12. 10. 2007
KAMNIK

4676.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole
27. julij

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), 42. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07, UPB5), 16. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) ter 16. člena
Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99, 83/99 in
UOGOK, št. 01/01 in 10/05) sta Občinski svet Občine Kamnik
na 8. seji dne 26. 9. 2007 in Občinski svet Občine Komenda na
9. seji dne 20. 9. 2007 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovne šole 27. julij
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola 27. julij (Uradni list RS, št. 38/00) se
spremeni prvi odstavek 7. člena tako, da se glasi:
»Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na
zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola 27. julij.«
2. člen
Spremeni se 12. člen tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
M/80.103 Osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje in
mobilna specialno pedagoška pomoč
M/85.313 Domska vzgoja in varstvo otrok
M/80.4
Izobraževanje odraslih
M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
H/55.120 Storitve menz
H/55.520 Priprava in dostava hrane
I/60.230
Prevozi
G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/52.630 Prodaja izdelkov učencev
G/52.740 Vzdrževanje in druge tehnične storitve
K/70.200 Dajanje nepremičnin v najem
K/74.12
Računovodske in knjigovodske dejavnosti
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/74.810 Fotografska dejavnost
K/74.400 Oglaševanje
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.120 Izdajanje časopisov
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.511 Dejavnost knjižnic
O/92.610 Obratovanje športnih objektov
O/92.623 Druge športne dejavnosti
O/92.340 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.720 Organizacija rekreacije in aktivnega življenja«

glasi:

3. člen
V 17. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se
»Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki občin ustanoviteljic,
– trije predstavniki delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.«

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj
pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv
svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in
opravljen ravnateljski izpit. Ravnatelja imenuje in razrešuje svet
zavoda. Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora
– mnenje občin ustanoviteljic in
– mnenje sveta staršev.
Občini ustanoviteljici in svet staršev mnenje obrazložijo.
Če občini ustanoviteljici in drugi organi ne izdajo mnenja v 20
dneh od dneva, ko so bili zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči
brez tega mnenja. Svet zaprosi za izbranega kandidata za
mnenje ministra. Če minister v 30 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, ne da mnenja, lahko svet odloči o imenovanju
ravnatelja brez tega mnenja.
Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo
in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom
za razrešitev seznani občini ustanoviteljici, učiteljski zbor in
svet staršev. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja
posreduje v mnenje ministrstvu za šolstvo. Če minister ne da
mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet
odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.«
5. člen
V 36. členu se doda osmi odstavek:
»Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti
delovnega razmerja oseba, ki:
– je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost.«
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma v občinskem uradnem glasilu potem, ko ga v enakem
besedilu sprejmeta občinska sveta občin ustanoviteljic, veljati
pa začne osmi dan po zadnji objavi.
Št. 007-24/07
Kamnik, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
Št. 64000-0001/00-2
Komenda, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l.r.

4677.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Kamnik

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), 42. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07, UPB5), 16. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) ter 16. člena

Uradni list Republike Slovenije
Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, 37/99, 83/99 in UOGOK, št. 01/01 in 10/05) sta Občinski svet Občine Kamnik na
8. seji dne 26. 9. 2007 in Občinski svet Občine Komenda na 9.
seji dne 20. 9. 2007 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Kamnik
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Kamnik (Uradni list, RS, št. 38/00) se
spremeni prvi odstavek 7. člena tako, da se glasi:
»Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na
zunanjem obodu pa je izpisano: Glasbena šola Kamnik.«

Št.

glasi:

»Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki občin ustanoviteljic,
– trije predstavniki delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.«

4. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj
pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv
svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in
opravljen ravnateljski izpit. Ravnatelja imenuje in razrešuje svet
zavoda. Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje občin ustanoviteljic in
– mnenje sveta staršev.
Občini ustanoviteljici in svet staršev mnenje obrazložijo.
Če občini ustanoviteljici in drugi organi ne izdajo mnenja v
20 dneh od dneva, ko so bili zaprošeni, lahko svet o izbiri
odloči brez tega mnenja. Svet zaprosi za izbranega kandidata
za mnenje ministra. Če minister v 30 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, ne da mnenja, lahko svet odloči o imenovanju
ravnatelja brez tega mnenja.
Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo
in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom
za razrešitev seznani občini ustanoviteljici, učiteljski zbor in
svet staršev. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja
posreduje v mnenje ministrstvu za šolstvo. Če minister ne da
mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet
odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.«
5. člen
V 34. členu se doda osmi odstavek, ki se glasi:
»Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti
delovnega razmerja oseba, ki:
– je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

Stran
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– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost.«
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma v občinskem uradnem glasilu potem, ko ga v enakem
besedilu sprejmeta občinska sveta občin ustanoviteljic, veljati
pa začne osmi dan po zadnji objavi.
Št. 007-25/07-4/2
Kamnik, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
Št. 64000-0002/00-2
Komenda, dne 20. septembra 2007

2. člen
Spremeni se 12. člen tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
M/80.421 – Glasbeno izobraževanje
M/80.422 – Drugo izobraževanje
DE/22.11 – Izdajanje knjig
DE/22.31 – Razmnoževanje zvočnih zapisov«
3. člen
V 17. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se
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Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l. r.

KOPER
4678.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu »Ob Šmarski« v Kopru

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

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu »Ob Šmarski« v Kopru
Št. 3505-18/2007
Koper, dne 28. septembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi četrtega in petega odstavka 61. člena, petega odstavka 98. člena in prvega odstavka 99. člena Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 58/03
– ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1
(Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je
Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 27. septembra
2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu »Ob Šmarski« v Kopru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta »Ob Šmarski« v Kopru (Uradne objave, št.
2/97, 10/04, ter Uradni list RS, št. 9/06), ki jih je izdelalo podjetje Studio Meditearna d.o.o., pod številko 25/07.
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2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na ureditveno
območje, ki je omejeno z mejo, ki poteka: na parcelnih številkah
1856/6, 1857/1, 1857/5 in 1857/6 k.o. Semedela, ki zajema
območje med tovarno Tomos in Šmarsko cesto, za območje
šolskega centra. Vse parcele so v k.o. Semedela (2606).
(2) Grafično je meja ureditvenega območja prikazana na
katastrskem in topografskem načrtu iz 4. člena tega odloka.
3. člen
Predmet spremembe je Območje šolskega centra iz
8. člena Odloka o zazidalnem načrtu »Ob Šmarski« v Kopru
(Uradne objave, št. 2/97 in 10/2004, ter Uradni list RS, št.
9/06), ki ohrani območje za šolski center z spremembo lege
objektov, etažnosti, pozidanosti ob ohranitvi odmikov ter dostopov.
4. člen
(1) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Ob
Šmarski« v Kopru iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualni
in grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje: odlok, obrazložitev odloka ter
mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
(3) Grafični del ureditvenega načrta vsebuje:
– prikaz meje ureditvenega območja na NRP M 1:5000,
– pregledna situacija M 1:5000,
– geodetski posnetek M 1:500,
– digitalni katastrski načrt M 1:500,
– ureditvena situacija M 1:500,
– prikaz posega na DKN M 1:500,
– prikaz posega na DOF M 1:2000,
– geodetska zazidalna situacija M 1:500,
– prometna situacija M 1:500,
– zbirna karta komunalnih naprav M 1:500,
– situacija požarnih con M 1:500,
– načrt gradbenih parcel M 1:500.
5. člen
Besedilo odloka o zazidalnem načrtu »Ob Šmarski« v
Kopru (Uradne objave, št. 2/97, 10/2004, ter Uradni list RS, št.
9/06) se spremeni in dopolni:
(1) 1. alinea 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
– adaptacije in nadzidave obstoječih objektov, novogradnja, nadomestna gradnja, rekonstrukcija objektov z max. etažnostjo K+P+2.
(2) 2. alinea 8. člena se črta.
(3) Na koncu besedila 8. člena se doda nov odstavek, ki
se glasi:
Šolski center obsega tri med seboj povezane objekte,
lega posameznih objektov je razvidna iz grafičnih prilog:
Delavnice:
Objekt je max. etažnosti K+P+2, tlorisnih gabaritov 21,60
m x 38,50 m ter višinskih KK= –2,62, KP=+0,00 m in KV=
+10,85 m, kjer je kota praga na +1,70 m n.v.
Učilnice (z zakloniščem v delu pritličja):
Objekt je max. etažnosti K+P+2, tlorisnih gabaritov
34,00m x 90,45m ter višinskih KK= –2,62, KP=+0,00 m in KV=
+10,85 m, kjer je kota praga na +1,70 m n.v.
Telovadnica:
Objekt je max. etažnosti K+P, tlorisnih gabaritov 52,50 m
x 30,00 m ter višinskih KK= –2,36, KP=+0,00 m in KV= +7,40
m, kjer je kota praga na +1,70 m n.v.
(4) Na koncu besedila 17. člena se doda nov odstavek,
ki se glasi:
Priključevanje šolskega centra je potrebno ustrezno prometno povezati preko obstoječih cestnih priključkov na lokalno
cesto oziroma sistema notranjih cest. Izvedba novih cestnih
priključkov ali rekonstrukcije obstoječih cestnih priključkov, ki
niso zajeti v projektni dokumentaciji za rekonstrukcijo Šmarske
ceste na odseku Tomos-Cimos, na državno cesto GI-11 se ne
dovoli.
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(5) Na koncu besedila 18. člena se doda nov odstavek,
ki se glasi:
Investitorji oziroma upravljalci komunalnih vodov si morajo pridobiti služnostne pravice za vodenje komunalnih vodih v
cestnem telesu s posebnimi pogodbami o služnosti.
II. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Ob Šmarski« v Kopru so stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne
občine Koper.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-18/2007
Koper, dne 27. septembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la
Gazzetta uff. della RS, n. 90/05)

PROMULGO
IL D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul
piano particolareggiato riferito alla »zona presso
la Strada di Šmarje« a Capodistria
N.: 3505-18/2007 K35
Capodistria, 27 settembre 2007
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 61, quarto e quinto comma,
dell’articolo 98 e dell’articolo 99, primo comma, della Legge
sulla pianificazione territoriale (G. U. della RS, n. 33/07, 58/03
– ZZK-1), in virtù dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia
locale – ZLS-UPB1 (G. U. della RS, n. 100/05 e 21/06 – sentenza della CC) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del
Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000,
30/01, 29/03, e G. U. della RS, n. 90/05 e 67/06) il Consiglio
comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 27
settembre 2007 ha accolto il

IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul
piano particolareggiato riferito alla »zona presso
la Strada di Šmarje« a Capodistria
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente decreto sono accolte le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato riferito alla »Zona presso
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la strada di Šmarje« a Capodistria (Bollettino ufficiale n. 2/97
e 10/2004, e la G. U. della RS, n. 9/06), elaborate dall’impresa
Studio Meditearna d.o.o., n. 25/07.
Articolo 2
(1) Le modifiche ed integrazioni si riferiscono alla zona
d’intervento delimitata dal confine che attraversa i terreni con
p.c. n. 1856/6,1857/1,1857/5 e 1857/6, c.c. di Semedella, e
comprende l’area tra la fabbrica Tomos e la Strada di Šmarje,
dietro l’area del centro scolastico. Tutti i terreni ricadono nel c.c.
di Semedella (2606).
(2) Il confine della zona d’intervento è rappresentato sulla
mappa catastale e su quella topografica di cui all’articolo 4 del
presente decreto.
Articolo 3
L’oggetto delle presenti modifiche è l’Area del centro scolastico di cui all’articolo 8 del decreto sul piano particolareggiato
riferito alla »Zona presso la strada di Šmarje« a Capodistria
(Bollettino ufficiale n. 2/97 e 10/2004, e la G. U. della RS, n.
9/06) dove vengono apportati cambiamenti al posizionamento
dei fabbricati, alle quote di altezza ed all’indice di edificabilità
mantenendo inalterati i distacchi e gli accessi.
Articolo 4
(1) Le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato
riferito alla »Zona presso la Strada di Šmarje« a Capodistria,
di cui all’articolo 1 del presente decreto, si compongono di una
relazione illustrativa, degli strumenti normativi e degli elaborati
grafici.
(2) La relazione illustrativa e gli strumenti normativi comprendono il decreto, la motivazione del medesimo ed i pareri
degli enti preposti alla pianificazione territoriale.
(3) Gli elaborati grafici comprendono:
– Rappresentazione dei confini della zona d’intervento su
NRP in scala 1:5000,
– Stato di fatto dell’edificato in scala 1:5000,
– Mappa topografica in scala 1:500,
– Mappa catastale digitale in scala 1:500,
– Rappresentazione schematica del piano in scala 1:500,
– Rappresentazione schematica dell’intervento su DKN
in scala 1:500,
– Rappresentazione schematica dell’intervento su DOF
in scala 1:2000,
– Stato di fatto geodetico dell’edificato in scala 1:500,
– Viabilità in scala 1:500,
– Mappa d’insieme delle infrastrutture a rete in scala
1:500,
– Rappresentazione delle zone incendio in scala 1:500,
– Piano di lottizzazione in scala 1:500.
Articolo 5
Il testo del decreto sul piano particolareggiato riferito alla
»Zona presso la strada di Šmarje« a Capodistria (Bollettino
ufficiale n. 2/97 e 10/2004, e la G. U. della RS, n. 9/06) è modificato ed integrato come segue:
(1) L’articolo 8, primo alinea, è modificato e recita:
– Restauri e sopraelevazioni dei fabbricati preesistenti,
nuove costruzioni, costruzioni sostitutive e ricostruzioni dei
fabbricati con un piano interrato e tre piani fuori terra.
(2) Nell’articolo 8 è depennato il secondo alinea.
(3) Nell’articolo 8 è aggiunto un nuovo ultimo comma:
Il centro scolastico è costituito da tre edifici interconnessi
il cui posizionamento è rappresentato negli allegati grafici:
Officine: altezza massima – un piano interrato + tre piani
fuori terra, dimensioni planimetriche 21,60 m x 38,50 m, quota
dello scantinato –2,62, quota del piano terreno +0,00 m e quota
dell’estradosso +10,85 m, con la soglia alla quota a +1,70 m
s.l.m..
Aule (con il rifugio occupante una parte del piano terreno):
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Sono ammessi un piano interrato e tre piani fuori terra per
una planimetria di 34,00 m x 90,45 m e la quota dello scantinato
–2,62, quota del piano terreno +0,00 m e quota dell’estradosso
+10,85 m, con la soglia alla quota a +1,70 m s.l.m..
Palestra:
Sono ammessi un piano interrato + un piano fuori terra
per una planimetria di 52,50 m x 30,00 m e la quota dello
scantinato –2,36 m, quota del piano terreno +0,00 m e quota
dell’estradosso 7,40 m, con la quota della soglia a +1,70 m
s.l.m..
(4) Nell’articolo 17 è aggiunto un nuovo comma che recita:
L’accesso al Centro scolastico va realizzato attraverso gli
esistenti raccordi sulla strada locale ovvero attraverso il sistema di comunicazioni interne. Non è ammessa la ostruzione di
nuovi raccordi stradali sulla strada statale GI – 11, e neppure la
ricostruzione di quelli preesistenti e non contemplati dalla documentazione riguardante il rifacimento della Strada di Šmarje,
nel tratto Tomos – Cimos.
(5) Nell’articolo 18 è aggiunto un nuovo comma che recita:
I committenti ovvero i gestori delle infrastrutture sono tenuti
a costituire, tramite appositi contratti, i diritti di servitù per l’esecuzione delle opere in tubazione poste nel sedime stradale.
II. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 6
Le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato
riferito alla »Zona presso la Strada di Šmarje« a Capodistria
sono disponibili in visione presso l’organo competente dell’amministrazione comunale di Capodistria.
Articolo 7
La vigilanza sull’attuazione del presente decreto sarà
affidata alla Sede regionale di Capodistria dell’Ispettorato nazionale all’ambiente e territorio presso il Ministero dell’ambiente
e del territorio.
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 3505-18/2007
Capodistria, 27 settembre 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

4679.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta »Mejni prehod Škofije«

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

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta »Mejni prehod Škofije«
Št. 3505-2/2007
Koper, dne 28. septembra 2007
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l.r.
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Na podlagi četrtega in petega odstavka 61. člena, petega
odstavka 98. člena in prvega odstavka 99. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 58/03 – ZZK-1),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list
RS, št. 100/05) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine
Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/01, 29/03, in Uradni list
RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 27. septembra 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta »Mejni prehod Škofije«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta za »Mejni prehod Škofije« (Uradne objave
št. 29/91, in Uradni list RS, št. 47/06). Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta »Mejni prehod Škofije« je izdelalo podjetje
Proart d.o.o., Ankaran v marcu 2007 pod številko 014-06.

šajo:

2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nana-

– na funkcionalno enota 3, ki obsega parcele št. 412/9,
412/10, in 1513, k.o. 2589 Plavje. Na parceli št. 1513, k.o. Škofije, se uskladi gabarit objekta v funkcionalni enoti 3 z grafičnim
prikazom in dopolni program objektov
– spremeni se tolerence v višinskih in tlorisnih gabaritih
znotraj gradbenih parcel, v primeru če možne prostorsko in
tehnično boljše rešitve
– strehe objektov so štirikapnice z nakloni do 24% ali
ravne strehe.
3. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebuje:
I. Odlok
II. Besedilo
III. Grafični del
– Prikaz meje ureditvenega območja na geodetskem načrtu
M 1:1000
– Prikaz meje ureditvenega območja na
DOF
M 1:1000
– situacija iz veljavnega ZN s prikazom meje
območja spremembe ZN
M 1:1000
M 1:500
– Prikaz predvidenih posegov na DKN
M 1:1000
– Načrt gradbenih parcel
– Prometna ureditev z zbirno karto komunalnih vodov
M 1:500
M 1:250
– Idejna zasnova
IV. Priloge
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz plana Mestne občine Koper
– Strokovne podlage
– Spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in
dopolnitev ZN
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi ZN upoštevani.
4. člen
Besedilo Odloka o zazidalnem načrtu »Mejni prehod Škofije (Uradne objave št. 29/91, in Uradni list RS, št. 47/06) se
spremeni in dopolni:
(1) Tretji odstavek 10. člena se dopolni tako da glasi:
Objekt v funkcionalni enoti 3 je namenjen turističnim nastanitvenim enotam, igralništvu, gostinstvu, prireditveni dejavnosti ter rekreaciji, zdravstvu in finančnim storitvam.
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(2) Zadnji stavek 13. člena se dopolni tako, da se glasi:
Strehe objektov so: štirikapnice z nakloni do 24° ali ravne
strehe.
(3) Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se
glasi:
Funkcionalna enota 3
max. tlorisni gabarit do: 23,5 m x 59,0 m, podzemne etaže
do: 20,0 m x 68,0 m, max. Etažnost do: 2K + P + 3N (kota pritličja: + 25,40 m n.v., kota venca: +38,90 m n.v., kota slemena
+ 40,40 m n.v.)
(4) Na koncu 33. člena se doda besedilo: Pri pripravi projektne dokumentacije PGD je obvezna izdelava študije požarne
varnosti. Pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja
je potrebno pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od
Uprave RS za zaščito in reševanje.
(5) V predpredzadnjem in predzadnjem stavku tretjega
odstavka 35. člena se spremeni višina tolerance iz + 0,5 m v +
10% in se stavka glasita:
Dovoljena toleranca višinskega gabarita je max. ±10%.
Toleranca tlorisnega gabarita je max. ±10% (vendar znotraj
območja sprememb in dopolnitev). Število kletnih etaž ni omejeno.
(6) V prvem stavku 36. člena se spremeni načrtovani
posegi se lahko izvaja fazno po funkcionalnih enotah, da se
glasi:
Načrtovane posege se lahko izvaja fazno po funkcionalnih
enotah ali znotraj posamezne funkcionalne enote. Zaključeno
fazo predstavljajo objekti ali njihovi samostojni sklopi z zunanjo
ureditvijo ter prometno in komunalno infrastrukturo.
II. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Mejni
prehod Škofije« v Kopru so stalno na vpogled pri pristojnem
organu Mestne občine Koper.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna
enota Koper.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2007
Koper, dne 27. septembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la
Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al piano
particolareggiato denominato
»Valico di confine di Škofije«
N. 3505-2/2007
Capodistria, 28 settembre 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič, m.p.
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Ai sensi dell’articolo 61, quarto e quinto comma,
dell’articolo 98, quinto comma, e dell’articolo 99, primo comma, della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta uff.
della RS, n. 33/2007, 58/03 – ZZK-1), in virtù dell’articolo 29
della Legge sull’autonomia locale – ZLS-UPB1 (Gazzetta uff.
della RS, n. 100/05) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto
del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01,
29/03, e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06) il Consiglio
comunale del Comune città di Capodistria nella seduta del 27
settembre 2007 ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al piano
particolareggiato denominato
»Valico di confine di Škofije«
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente decreto sono accolte le modifiche ed
integrazioni al piano particolareggiato denominato »Valico di
confine di Škofije« (Bollettino uff. n. 29/91, e la G. U. della RS,
n. 47/06), compilate nel marzo del 2007 dall’impresa Proart
d.o.o. Ancarano, numero del progetto: 014-06.
Articolo 2
Le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato
interessano:
– Il comparto funzionale 3 che comprende le particelle
catastali n. 412/10, 412/9 e 1513, c.c. 2589 di Plavje. Sulla
p.f. n. 1513, c.c. di Škofije, si procede all’adeguamento delle
dimensioni del fabbricato ricadente nel comparto funzionale 3
agli elaborati grafici ed all’integrazione dei contenuti previsti
– Sono modificate le deroghe riguardanti le quote di altezza e le dimensioni planimetriche all’interno della superficie
fondiaria nel caso in cui si individuino soluzioni tecniche ed
architettoniche più appropriate
– Le coperture degli edifici sono a quattro spioventi
dall’inclinazione fino a 24° oppure piane.
Articolo 3
Le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato
contengono:
I. Decreto
II. Relazione illustrativa
III. Elaborati grafici
– Rappresentazione del confine della zona
d’intervento sul piano geodetico in scala
1:1000
– Rappresentazione del confine della zona
d’intervento su DOF in scala
1:1000
– Rappresentazione degli interventi previsti
sull’estratto dallo strumento territoriale in vigore in scala
1:1000
– Rappresentazione degli interventi previsti su
DKN in scala
1:500
1:1000
– Stato di progetto, sistemazione in scala
– Stato di progetto, situazione geodetica in
scala
1:500
1:500
– Stato di progetto, sistemazione in scala
1:000
– Planimetria dei lotti edificabili in scala
1:500
– Viabilità in scala
– Mappa d’insieme delle infrastrutture a rete
in scala
1:500
1:250
– Progetti di massima dei fabbricati in scala
IV. Allegati
– Sintesi per il pubblico,
– Estratto dal piano del Comune città di Capodistria,
– Approfondimenti tecnici,
– Pratica concernente il procedimento di predisposizione
e d’approvazione delle modifiche ed integrazioni al PP,
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– Elenco delle norme sovraodinate, riguardanti la tutela e
di quelle settoriali, recepite all’atto della compilazione del PP.
Articolo 4
Il testo del decreto sul piano particolareggiato denominato
»Valico di confine di Škofije« (Bollettino uff. n. 29/91, e la G. U.
della RS, n. 47/06), è modificato ed integrato come segue:
(1) Nell’articolo 10, terzo comma, è modificato e recita:
Il fabbricato nel comparto funzionale 3 è destinato a strutture ricettive turistiche, casa da gioco, esercizi di ristorazione,
manifestazioni e attività ricreative, servizi sanitari e finanziari.
(2) Nell’articolo 13, l’ultima frase è modificata come segue:
Coperture dei fabbricati: a quattro spioventi dall’inclinazione
fino a 24° o tetti piani.
(3) Nell’articolo 14, il terzo comma è modificato come
segue:
Comparto funzionale 3
Dimensioni planimetriche massime: 23.5 m × 59,0 m,
piani interrati 20 m × 68 m,
Quote di altezza massime: 2K+P+3N (quota del piano
terra: +25,40 m s. l. m., quota dell’estradotto +38.90 m s. l. m.,
quota del colmo del tetto +40,40 m s. l. m).
(4) Nell’articolo 33 viene aggiunto il seguente testo:
All’atto di predisposizione della documentazione finalizzata al rilascio della concessione edilizia è d’obbligo realizzare
uno studio sulla sicurezza antincendio. Previa presentazione
della domanda per il rilascio della concessione edilizia occorre acquisire l’assenso alle soluzioni progettuali rilasciato
dall’Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso
in materia della sicurezza antincendio.
(5) Nell’articolo 35, nella terzultima e penultima frase, è
modificata la deroga ammessa che passa da +0,5 m a +10%.
Le frasi recitano:
Sono ammesse deroghe alle quote di altezza pari a +/10%. Sono possibili anche le deroghe alle dimensioni planimetriche dell’ordine di +/-10%, purchè rientrino entro il perimetro
della zona d’intervento. Il numero di piani interrati è illimitato.
(6) L’articolo 36, prima frase, è modificato come segue:
Gli interventi pianificati possono essere attuati in fasi, per
singolo comparto funzionale o all’interno del medesimo. La
fase si ritiene completata, quando sono stati ultimati i lavori di
costruzione dei fabbricati o delle rispettive porzioni autonome,
delle sistemazioni degli spazi esterni, della viabilità e degli
allacciamenti ai pubblici servizi.
II DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 5
Chiunque può prendere visione delle Modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato riferito al “Valico di confine
di Škofije” presso gli uffici competenti del Comune città di
Capodistria.
Articolo 6
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è esercitato dall’Ispettorato nazionale all’ambiente ed al territorio presso
il Ministero per l’ambiente ed il territorio, Sede operativa di
Capodistria.
Articolo 7
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 3505-2/2007
Capodistria, 27 settembre 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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4680.

Sklep o razpisu svetovalnega referenduma
o izgradnji sodobnega regijskega centra za
ravnanje z odpadki

Na podlagi 3. in 56. člena Zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 139/06), 46.b člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 21/06) in 18. člen
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet
Mestne občine Kranj na 3. izredni seji dne 10. 10. 2007 sprejel

SKLEP
o razpisu svetovalnega referenduma o izgradnji
sodobnega regijskega centra za ravnanje
z odpadki
1. člen
Razpiše se svetovalni referendum o izgradnji sodobnega
regijskega centra za ravnanje z odpadki.
2. člen
Svetovalni referendum se razpisuje za celotno območje
Mestne občine Kranj.
3. člen
Za dan razpisa referenduma se šteje 11. 10. 2007 in s
tem datumom začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za
izvedbo referenduma.
4. člen
Referendum se izvede v nedeljo, dne 11. 11. 2007.
5. člen
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
»Ali ste za to, da se na območju sedanje deponije Tenetiše v skladu s predpisi EU zgradi sodoben regijski center za
ravnanje z odpadki?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo
ZA ali besedo PROTI.
6. člen
Glasovnica mora biti opremljena s pečatom Mestne občine Kranj, Občinske volilne komisije.
7. člen
Postopek za izvedbo svetovalnega referenduma vodi Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj.
8. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 042-0001/2007-1
Kranj, dne 10. oktobra 2007
Župan
Občine Kranj
Damijan Perne l.r.

VIPAVA
4681.

Sklep o začetku priprave občinskega
prostorskega načrta (OPN) Vipava

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 7. in 30. člena Statuta Občine Vi-

Uradni list Republike Slovenije
pava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je župan Občine
Vipava sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega prostorskega
načrta (OPN) Vipava
1. Ocena stanja in razloge za pripravo prostorskega
načrta
Občina Vipava mora v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), v nadaljevanju
ZPNačrt, do konca leta 2009 sprejeti nove prostorske akte.
1.1. Ocena stanja
OPN Občine Vipava bo predstavljal nov temeljni strateški
in izvedbeni prostorski dokument občine. Dosedanji sistem
prostorskega načrtovanja je temeljil na pripravi prostorskih
izvedbenih aktov – prostorskih ureditvenih pogojev in prostorskih izvedbenih načrtov. Ti prostorski izvedbeni akti izhajajo iz
obdobja družbenega planiranja in z njimi sedaj ni več mogoče
zadovoljivo uresničevati sodobnih načel usklajevanja razvojnih
potreb z varstvenimi zahtevami, varovanja javnih koristi ter
načel trajnostnega razvoja.
1.2. Razlogi za pripravo prostorskega reda Občine Vipava
Razlog za pripravo OPN Občine Vipava je v spremembi
sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel ZPNačrt. Zakon v 95.
členu določa, da morajo občine v 24 mesecih po uveljavitvi
predpisa iz petega odstavka 39. člena zakona sprejeti OPN.
2. Območje prostorskega načrta
Območje OPN Vipava obsega celotno območje občine
Vipava.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izvedbo OPN temeljijo na osnovi
izdelanih strokovnih podlag, dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora, pridobljenih v letu 2005, analizi razvojnih potreb občine, javnega
in zasebnega sektorja.
Pripravljavec bo pridobil še dodatne strokovne preveritve
in rešitve, če se bo v postopku priprave OLN Občine Vipava izkazalo, da je treba na nivoju OLN nekatere strateška izhodišča,
cilje in ukrepe za posamezna tematska področja ali območja
podrobneje preveriti.
4. Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta
in njegovih posameznih faz
Faza

Nosilec

Rok

Sklep o pričetku postopka
in objava v Ur. l. RS

Župan, Občina

7 dni

Izdelava osnutka

Izvajalec

60 dni

Pridobivanje smernic

MOP na podlagi
vloge Občine
37 dni

Dopolnitev osnutka

Izvajalec

90 dni

Usklajevanje smernic

MOP, Občina,
Izvajalec

15 dni

Javna razgrnitev in javna obravnava Občina

30 dni

Stališča do pripomb

Načrtovalec,
Občina, župan

7 dni

Izdelava predloga

Izvajalec

60 dni

pridobivanje mnenj in sklep Ministra MOP na podlagi
za prostor o skladnosti OPN
vloge Občine
Vipava
75 dni
Sklep vlade

Vlada RS

30 dni

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Faza

Nosilec

Rok

Sprejem odloka in objava v uradnem glasilu, skupaj z datumom in
številko sklepa vlade

Občina

30 dni

5. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo
smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove
pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za OPN Občine Vipava, so ministrstva in organi v
njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPN in so določeni s tem sklepom (v nadaljnjem besedilu:
nosilci urejanja prostora).
5.1. Pristojna ministrstva, ki so zadolžena za posamezna
obvezna izhodišča za pripravo OPN Občine Vipava in podajo
smernice, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor
– Direktorat za prostor
– Urad za prostorski razvoj
– Agencija RS za okolje, Direktorat za okolje
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
– Direktorat za okolje, Sektor za varstvo narave
– Sektor za rudarstvo in mineralne surovine
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Direktorat za kmetijstvo
– Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
– Zavod za gozdove RS, Območna enota Tolmin
– Ministrstvo za promet
– Direktorat za letalstvo
– Direkcija RS za ceste
– Uprava RS za civilno letalstvo
– Ministrstvo za gospodarstvo
– Direktorat za energijo infrastrukture
– Direktorat za turizem
– Direktorat za elektronske komunikacije
– Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske
analize in razvoj
– Ministrstvo za visoko šolo, znanost in tehnologijo
– Ministrstvo za obrambo
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
– Ministrstvo za zdravje
– Ministrstvo za šolstvo in šport
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije
– Ministrstvo za pravosodje
– Ministrstvo za notranje zadeve
– Uprava RS za zaščito in reševanje
5.2. Nosilci na lokalni ravni podajo smernice:
– Komunala Ajdovščina
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica
– ELES Elektro – Slovenija, d.o.o. Ljubljana
– Elektro Primorska, PE Nova Gorica
– Javni stanovanjski sklad Občine Vipava
5.3. Uradi Občine Vipava podajo usmeritve lokalnega
pomena:
– Občina Vipava, Urad za gospodarske javne službe in
promet
– Občina Vipava, Urad za družbene dejavnosti in razvoj
– Občina Vipava, Urad za splošne zadeve
– Občina Vipava, Urad za okolje in prostor
– Občina Vipava, Urad za nepremičnine.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora,
če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so
odgovorni za posamezno področje.
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Nosilci urejanja prostora v skladu s 47. in 51. členom
ZPNačrt podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v
30 dneh od prejema vloge MOP.
Sodelovanje in usklajevanje s sosednjimi občinami
O pripravi OPN so na podlagi 68. člena ZPNačrt posebej
obveščene tudi sosednje občine: Ajdovščina, Komen, Sežana,
Divača in Postojna, da lahko v postopku priprave dajejo predloge in mnenja v zvezi s prostorskimi ureditvami, ki lahko vplivajo
na njihove zadeve urejanja prostora.
Št. 3500-0001/2007
Vipava, dne 3. oktobra 2007
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l. r.

ŽUŽEMBERK
4682.

Sklep o določitvi poletnih rezervacij
in rezervacij za primer daljše bolezni

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo), 16.a člena Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/05) ter 9. člena
Statuta Občine Žužemberk, (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in
93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 7. redni seji dne
20. 9. 2007 sprejel

SKLEP
o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za
primer daljše bolezni
1. člen
Starši otrok, za katere je Občina Žužemberk po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje
v vrtcu, lahko uveljavljajo poletno rezervacijo za neprekinjeno
odsotnost vsaj enega meseca v času od 1. julija do 31. avgusta in rezervacijo za primer vsaj enomesečne odsotnosti
otroka zaradi bolezni na podlagi predloženega zdravniškega
potrdila.
V primeru poletne rezervacije morajo starši napovedati
odsotnost otroka sedem dni pred prvim dnem odsotnosti.
2. člen
Starši plačajo rezervacijo v višini 50% plačilnega razreda,
ki jim je bil določen z odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca, ki se dodatno zniža še za stroške neporabljenih živil
v času koriščenja rezervacij.
To določilo velja le za starše otrok, za katere je Občina
Žužemberk dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa
samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa
in plačilom staršev.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2007
dalje.
Št. 032-2138/2007-100
Žužemberk, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
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MINISTRSTVA
4683.

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

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

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec september
2007
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo,
112/06 – odl. US in 114/06 – ZUTPG) in Pravilnika o izračunu
povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 114/06 – ZUE), za mesec
september 2007 znaša 1,62% na letni ravni oziroma 0,13% na
mesečni ravni.
Št. 4021-2/2007/25
Ljubljana, dne 5. oktobra 2007
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

POPRAVKI
4684.

Popravek Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
dr. Pavla Lunačka Šentrupert

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 87–4344/2007, z dne 27. 9.
2007, se popravita prvi in drugi odstavek 2. člena, ki se pravilno
glasita:
»(1) Javni zavod posluje pod imenom: Osnovna šola
dr. Pavla Lunačka Šentrupert.
(2) Skrajšano ime zavoda je: OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert.«
Popravi se tudi prvi odstavek 4. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
dr. Pavla Lunačka Šentrupert, ki se pravilno glasi:
»(1) Javni zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v sredini katerega je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime: Osnovna šola
dr. Pavla Lunačka Šentrupert.«
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 250/07
Šentrupert, dne 4. oktobra 2007
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.
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VSEBINA

4598.
4599.
4600.
4601.
4602.
4603.
4604.

4605.

4606.
4607.
4683.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-F)
Zakon o spremembah Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-C)
Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZUNEO-UPB1)
Zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih
in varnostnih služb (uradno prečiščeno besedilo)
(ZPNOVS-UPB1)
Zakon o gostinstvu (uradno prečiščeno besedilo)
(ZGos-UPB2)
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
(uradno prečiščeno besedilo) (ZOUTI-UPB3)
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (uradno
prečiščeno besedilo) (ZOZP-UPB3)

4619.
12469
12470
12471

4620.
4621.

12475
12479
12483
12488

OBČINE
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
12627
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007
12628

4622.

Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta za
Terme Benedikt
12543

4674.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2007
12629

4623.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za enoto urejanja
VS8/6-5 Selo
12543

4624.
4625.

Statut Občine Dolenjske Toplice
12544
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2007
12557
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008
12559

12501
12501
12502
12640

USTAVNO SODIŠČE

4608. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbo Višjega
sodišča v Ljubljani in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani
12502

4609.
4610.
4611.

4612.
4613.

4614.
4615.
4616.
4617.

4618.

4626.

BANKA SLOVENIJE

Sklep o razveljavitvi Sklepa o splošnih pogojih za
pridobitev posojila čez dan pri Banki Slovenije
12504
Sklep o spremembi Sklepa o standardih
v medbančnem plačilnem prometu v državi
12504
Sklep o spremembah Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
12504

SODNI SVET

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Socialni sporazum za obdobje 2007–2009
Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopku razvrščanja zdravil na liste
Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov
o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah
za potrebe statističnega raziskovanja
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na
območju Slovenije za september 2007

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

12520
12520

DOBROVA - POLHOV GRADEC

DOLENJSKE TOPLICE

GROSUPLJE

4627.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Idrija za leto 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
na območju Občine Idrija
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Črni Vrh
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Idrija
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Spodnja Idrija
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Vrtec Idrija
Sklep o ukinitvi javnega dobra

4629.

4631.
4632.
4633.

12526

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina za geografsko območje
Mestne občine Celje
12526

BREŽICE

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Grosuplje za leto 2007
12630

4630.

12505

BENEDIKT

4675.

4628.

Razpis volitev članov personalnega sveta
12505
Razpis nadomestnih volitev člana personalnega
sveta Okrožnega sodišča v Murski Soboti (iz vrst
okrajnih sodnikov)
12505

AJDOVŠČINA

4672.
4673.

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost
Odločba o podelitvi javnega pooblastila in oddaji
storitev iz javnega pooblastila
Odločba o podelitvi javnega pooblastila in oddaji
storitev iz javnega pooblastila
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec september 2007

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Maribor, Občine Ruše, Občine
Hoče - Slivnica, Občine Šentilj, Občine Selnica ob
Dravi in Občine Miklavž na Dravskem polju
12533
Aneks št. 4 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi
grafične dejavnosti
12541
Aneks št. 5 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi
časopisno-informativne, založniške in knjigotrške
dejavnosti
12542

4676.
4677.

IDRIJA

KAMNIK

12560
12560
12561
12561
12561
12561
12562

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole 27. julij
12632
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena
šola Kamnik
12632

Stran
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KOPER

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Ob Šmarski« v Kopru
12633
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta »Mejni prehod Škofije«
12635

KOZJE

KRANJ

4643.
4644.
4645.

4646.

4647.
4648.
4649.

4661.

MURSKA SOBOTA

4662.
4663.

4664.

NOVA GORICA

Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost
Odlok o prenehanju uporabe Odloka o 32. delnem
zazidalnem načrtu mesta Nova Gorica, ki obsega
območje »Damber«
Odlok o prenehanju uporabe Odloka o zazidalnem
načrtu Mlac Ozeljan
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2007
Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za
zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta Poslovna cona Prvačina
Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za
zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski lokacijski načrt Lavričeva
– podaljšek
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

12579
12581

12582

TREBNJE

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi
cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine
Trebnje (III)
12599
Spremembe in dopolnitve Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Trebnje v volilno telo za volitve
člana državnega sveta ter za določitev kandidata
za člana Državnega sveta Republike Slovnije
12600

TURNIŠČE

Statut Občine Turnišče
12600
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina za geografsko območje
Občine Turnišče
12614
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja lokalnih občinskih cest in javnih poti v Občini Turnišče 12619

VIPAVA

4665.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Frankolovo - Loka
12621

4666.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o povečanju vrednosti povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem območju Občine Zavrč 12623

4667.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino Zreče
12623
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Zreče
12623
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov Občine Zreče
12624

4668.
4669.

NOVO MESTO

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Postojnska jama
12585
Sklep o nadaljevanju postopka pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna
12586

TIŠINA

Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega
načrta (OPN) Vipava
12638

12583

12583
12584
12584
12584

SLOVENSKE KONJICE

4681.

12582

4651.

4654.

4660.

MIRNA PEČ

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Novo mesto
12584

4653.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2007
12595
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
12596
Sklep v zvezi s pogodbami o pristopu h kanalizaciji 12599

4659.

4650.

4652.

4657.

KUZMA

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Kuzma
12563

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne
občine Murska Sobota
12573
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska
Sobota
12577
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
12578

4642.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge v Slovenskih
Konjicah
12594

4658.

4638.

4641.

4656.

Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o izgradnji sodobnega regijskega centra za ravnanje
z odpadki
12638

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mirna Peč 12568
Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Mirna Peč
za leto 2007
12571

4640.

Odlok o predmetu, pogojih in postopku za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na
domu
12592

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto
2007
12562

4636.
4637.

4639.

4655.

VOJNIK

ZAVRČ

ZREČE

ŽALEC

4670.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih
virov energije na območju Občine Žalec
12626

4671.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

REČICA OB SAVINJI

4682.

Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za
primer daljše bolezni
12639

ROGAŠKA SLATINA

4684.

Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla
Lunačka Šentrupert
12640

POSTOJNA

Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Rečica ob Savinji
12588
Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška
Slatina za leto 2007
12590

ŽELEZNIKI

12627

ŽUŽEMBERK

POPRAVKI
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VSEBINA
Javni razpisi

6801

Javne dražbe

6824

Razpisi delovnih mest

6828

Druge objave

6834

Evidence sindikatov

6840

Objave po Zakonu o medijih

6841

Objave gospodarskih družb

6842

Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala

6842

Sklici skupščin

6842

Zavarovanja terjatev

6847

Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
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Sodni preizkusi menjalnih razmerij

6849
6849
6853
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Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Spremembe
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Prenehanje družb po skrajšanem postopku
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6857
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Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
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Vozniška dovoljenja preklicujejo
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Drugo preklicujejo
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Vabimo vas na seminar
s posvetom

; "-0j#"

Vabi na seminar

PROMETNO IN LOGISTIČNO PRAVO KOT GIBALO
MEDNARODNE TRGOVINE IN POVEZOVANJA,
ki bo 25. oktobra 2007 ob 9. uri v Hotelu Lev na Vošnjakovi ulici 1 v Ljubljani.
Seminar je namenjen predvsem subjektom, ki
se ukvarjajo z mednarodno trgovino in trgovino nasploh, prevoznikom, špediterjem, skladiščnikom, svetovalcem na področju transporta, špedicije in logistike ter vsem tistim, ki se v
vsakdanjih poslovnih aktivnostih srečujejo s
transportom in logistiko.

PREDAVATELJI:
– doc. dr. Bojan Rosi, Fakulteta za logistiko
Univerze v Mariboru
– mag. Matjaž Kovač, Direkcija Republike
Slovenije za vodenje investicij v javni
železniški infrastrukturi

P R I J AV N I C A N A S E M I N A R / N A R O Č I L N I C A

□ seminar s knjigo
□ seminar
□ knjiga

213 EUR brez DDV
180 EUR brez DDV
59,91 EUR brez DDV
Zavezanec za DDV:

(ime in priimek)

(ustrezno označite)

(e-pošta)

ID za DDV plačnika:

(ime in priimek)
(e-pošta)

PLAČNIK

☐ da ☐ ne

Telefon:
Faks:
E-pošta plačnika:

(ime plačnika)

Datum in žig:

Naslov plačnika:

Podpis odgovorne osebe:

(ulica in št., poštna št. in kraj)

Prijavnico nam lahko pošljete po pošti na naslov: Uradni list RS, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana, po faksu: 01/425 14 18,
e-pošti: prodaja@uradni-list.si.
– Kotizacijo je treba poravnati, preden se udeležite seminarja. Po prejemu prijavnice vam bomo poslali predračun. Plačilo predračuna pomeni potrditev prijave na seminar.
– Za proračunske uporabnike je plačilo 30 dni po prejemu računa. Prijavo seminarja potrdijo s poslano prijavnico.

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor dr. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2007 je 110,17 EUR · 26.400 SIT (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR · 72.600 SIT • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo
425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

