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PREDSEDNIK REPUBLIKE
5351.

Poziv za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za tri prosta mesta sodnikov
ustavnega sodišča

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter tretjega odstavka 14. člena v povezavi z 12. in 13. členom Zakona o ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 in 64/01 – ZPKSMS) objavljam

POZIV
za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za tri prosta mesta sodnikov
ustavnega sodišča
Objavljam poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za tri prosta mesta sodnikov Ustavnega sodišča Republike
Slovenije, ki bodo nadomestili dva ustavna sodnika, katerima
sta mandata potekla 30. oktobra 2007 in enega ustavnega
sodnika, kateremu mandat poteče 17. decembra 2007.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen
državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star
najmanj 40 let.
Predloge za možne kandidate za sodnike ustavnega sodišča je treba poslati v roku 60 dni po objavi poziva v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti
listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, posebej
mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je
kandidaturo pripravljen sprejeti.
Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike
Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Št. 001-23-3/2007
Ljubljana, dne 23. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
5352.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o usposabljanju pripravnikov
za opravo strokovnega izpita za
imenovanje v naziv

Na podlagi prvega odstavka 109. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – upb3) izdaja minister
za javno upravo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o usposabljanju pripravnikov za opravo
strokovnega izpita za imenovanje v naziv
1. člen
V Pravilniku o usposabljanju pripravnikov za opravo strokovnega izpita za imenovanje v naziv (Uradni list RS, št. 63/03
in 5/07) se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi: »Za
splošni del programa se pripravnik usposablja v okviru organa,
kjer opravlja pripravništvo. Znanje s področij, ki jih zajema splošni del programa, pridobi tudi s študijem predpisov in literature
ob pomoči mentorja.«
2. člen
Drugi stavek drugega odstavka 10. člena črta.
V tretjem odstavku se pred besedo »vodja« dodata besedi
»somentor oziroma«.
3. člen
V 7. točki drugega odstavka 11. člena se v beseda »dveh«
nadomesti z besedo »štirih«, 9. in 10. točka istega odstavka
se črtata.
4. člen
Drugi odstavek 13. člena se črta.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1390/2007/13
Ljubljana, dne 24. julija 2007
EVA 2007-3111-0054
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ostankih pesticidov v oziroma
na živilih in kmetijskih pridelkih

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) in
tretjega odstavka 10. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo),
izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ostankih pesticidov v oziroma
na živilih in kmetijskih pridelkih
1. člen
V Pravilniku o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in
kmetijskih pridelkih (Uradni list RS, št. 84/04) se v 5. členu drugi
odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri oceni skladnosti glede MRL iz prejšnjega odstavka je v okviru uradnega nadzora treba upoštevati privzeto
50% merilno negotovost z upoštevanjem kriterijev, opredeljenih v dokumentu Quality control procedures for pesticide residues analysis – Document No SANCO/10476/2003, 5 February
2004, z vsemi spremembami, ki so na vpogled na internetni
strani: http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/publications_en.htm.«
2. člen
V 7. členu se za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki
se glasi:
»– MRL države proizvajalke, države članice EU, če je
znan, oziroma se poda strokovno mnenje, na podlagi opravljene ocene tveganja in drugih dostopnih podatkov;«.
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.
3. člen
V 18. členu se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– kmetijski inšpektor v vseh fazah primarne proizvodnje
na kmetijskih gospodarstvih, vključno s prvo stopnjo dajanja
lastnega primarnega proizvoda rastlinskega izvora v promet.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-19/2007
Ljubljana, dne 11. oktobra 2007
EVA 2007-2711-0056
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje
Soglašam!
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
5354.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v oktobru 2007

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Pravilnika o načinu
vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske
in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 10/06 in 12/07)
in Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list
RS, št. 140/06 in 82/07) minister za finance objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v oktobru 2007
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo) je za obdobje od 1. 10. 2007 do 31. 10. 2007 znašal
302,0000 eurov na 1000 litrov.
Št. 426-07-3/2003/91
Ljubljana, dne 13. novembra 2007
EVA 2007-1611-0190
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

USTAVNO SODIŠČE
5355.

Sklep o zavrnitvi pobud

Številka: U-I-259/07-10
Datum: 15. 11. 2007

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude samostojnega podjetnika Trgovina Akvonij, Franci B. Zupanc, s. p.,
Šentjur pri Celju, družbe Trgošped, d. o. o., Šentjur pri Celju,
Vrtca Šentjur, Šentjur pri Celju, Andreja Pristovnika, Slovenska
Bistrica, in Petra Mlinarja, Hotedršica, ki jih zastopa Odvetniška
družba Gregorovič-Pungartnik, d. n. o., o. p., Šentjur pri Celju,
na seji 15. novembra 2007

s k l e n i l o:
1. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 55.a člena ter tretje alineje prvega
odstavka in drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b.) se zavrnejo.
2. Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 51/07) se
zavrneta.

Obrazložitev
A.
1. Pobudniki navajajo, da izpodbijajo 30. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču
(v nadaljevanju ZUstS-A) v delu, v katerem se kot dodatno
merilo za ugotavljanje kršitev človekovih pravic ali temeljnih
svoboščin upošteva nastanek hujše posledice za pritožnika.
Menijo, da je ta pogoj nedoločen in objektivno neugotovljiv ter

Uradni list Republike Slovenije
da omogoča diskrecijsko odločanje Ustavnega sodišča. Zato
naj bi bila takšna ureditev v neskladju z 2. in s 15. členom
ter s tretjim odstavkom 160. člena Ustave, posledično pa naj
bi kršila pravice pritožnikov iz 22., 23. in 25. člena Ustave, saj
naj bi omejevala pogoje za njihovo uveljavljanje. Zatrjujejo, da
je pogoj, da se kot merilo za obravnavanje ustavnih pritožb
upošteva vrednost ali vrsta spora, nesprejemljiv in nesorazmeren, saj omejuje uresničevanje človekovih pravic v nasprotju s 15. členom Ustave. Pobudniki, razen pobudnika Petra
Mlinarja, izpodbijajo tudi prehodno določbo 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču
(v nadaljevanju ZUstS-A). Navajajo, da posega v pridobljene
in pričakovane pravice tistih pritožnikov, ki so ustavne pritožbe
vložili pred uveljavitvijo ZUstS-A. Poleg tega naj bi bila v neskladju s 23. in s 25. členom Ustave, ker naj bi nekaterim
pritožnikom odvzela pravico do sodnega varstva in pravico do
pritožbe. Neskladje izpodbijane določbe z drugim odstavkom
14. člena Ustave utemeljujejo z navedbo, da so zaradi nje pritožniki, ki so vložili ustavne pritožbe zoper posamične akte, zoper
katere po uveljavitvi ZUstS-A ustavna pritožba ni dovoljena, in
katerih ustavna pritožba pred uveljavitvijo ZUstS-A ni bila sprejeta v obravnavo, v neenakopravnem položaju v primerjavi s tistimi pritožniki, ki so istočasno vložili ustavne pritožbe zoper
istovrstne posamične akte, pa so bile njihove ustavne pritožbe
sprejete v obravnavo pred uveljavitvijo ZUstS-A. Menijo, da je
treba pogoje za vložitev ustavne pritožbe presojati po kriterijih
strogega testa sorazmernosti.
B. – I.
2. Ustavno sodišče je pobude zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo in odločilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno. Zaradi tega Ustavnemu sodišču ni
bilo treba odločati o predlogih za začasno zadržanje izpodbijanih določb.
3. Pobudnik Andrej Pristovnik utemeljuje svoj pravni interes z ustavno pritožbo, ki jo je vložil pred uveljavitvijo ZUstS-A
zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča in ki jo bo
Ustavno sodišče presojalo na podlagi izpodbijanih določb. Ker
navedeni pobudnik izkazuje pravni interes za vložitev pobude,
Ustavnemu sodišču ni bilo treba ugotavljati, ali imajo pravni
interes tudi drugi pobudniki.
B. – II.
4. Pobudniki navajajo, da izpodbijajo 30. in 38. člen
ZUstS-A. Vendar je iz njihovih navedb razvidno, da po vsebini
izpodbijajo le določbe Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS), ki določajo, kdaj ustavna pritožba ni dovoljena
(prvi odstavek 55.a člena ZUstS), kdaj ne gre za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki bi imele hujše posledice
za pritožnika (drugi odstavek 55.a člena v zvezi s tretjo alinejo
prvega odstavka 55.b člena ZUstS), ter kateri so pogoji za
sprejem ustavne pritožbe v obravnavo (drugi odstavek 55.b
člena ZUstS). V okviru 38. člena ZUstS-A po vsebini izpodbijajo
le njegov prvi odstavek. Glede na navedeno je Ustavno sodišče
opravilo presojo le v tem obsegu.
5. Člen 55.a ZUstS podrobneje določa merila za dovoljenost ustavne pritožbe iz 55. člena ZUstS. Prvi odstavek
55.a člena ZUstS vsebuje splošno določbo, po kateri ustavna
pritožba ni dovoljena, če ne gre za kršitev človekovih pravic ali
temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika. V
drugem odstavku 55.a člena ZUstS je določeno, kdaj se šteje,
da ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin,
ki bi imela hujše posledice za pritožnika. Gre za posamične
akte, ki so izdani v sporih majhne vrednosti po določbah zakona, ki ureja pravdni postopek, v sporih zaradi motenja posesti
in v prekrškovnih sporih ter za odločitve o stroških postopka.
V primerih, ko ustavna pritožba glede na navedene zakonske določbe ni dovoljena, se zavrže (tretja alineja 55.b člena
ZUstS). Drugi odstavek 55.b člena ZUstS pa določa dve merili
za odločitev o tem, kdaj se ustavna pritožba sprejme v obravnavo, in sicer, če gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih
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svoboščin, ki je imela hujše posledice za pritožnika, ali če gre
za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen
konkretne zadeve.
6. Pobudniki zatrjujejo, da so navedene določbe nejasne in nedoločne, ker niso določena merila za ugotavljanje,
ali so v posameznem primeru za pritožnika nastale hujše
posledice. Pojem »nastanek hujše posledice« je nedoločen
pravni pojem. Uporaba nedoločenih pravnih pojmov ni sama
po sebi v neskladju z Ustavo. Naloga pristojnega organa (v
obravnavanem primeru Ustavnega sodišča) je, da v konkretnih
primerih da nedoločenim pravnim pojmom vsebino, seveda
takšno, ki bo skladna z Ustavo in zakonom (tako Ustavno sodišče že v sklepu št. U-I-11/96 z dne 11. 3. 1999, OdlUS VIII,
60). To pomeni, da bo Ustavno sodišče v konkretnih postopkih
ugotavljalo, ali so, glede na pritožnikova zatrjevanja, zanj nastale hujše posledice. Ni pa mogoče iz samih določb ZUstS
sklepati, da jih bo Ustavno sodišče v bistveno enakih primerih
različno razlagalo. Glede na navedeno je očitek o neskladju
izpodbijanih določb z načelom jasnosti in določnosti pravnih
norm ter z načelom zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave očitno
neutemeljen. Iz istih razlogov je neutemeljen tudi očitek, da
je zaradi domnevno nedoločnega merila, ki ga določa tretji
odstavek 160. člena Ustave, kršeno legalitetno načelo pri odločanju o sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo.
7. Pobudniki tudi zatrjujejo, da je izpodbijana ureditev v neskladju s 15. členom Ustave, zlasti s četrtim odstavkom tega člena, ker v določenih primerih izključuje možnost
uveljavljanja kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin z
ustavno pritožbo (drugi odstavek 55.a člena ZUstS). Prvi, drugi,
tretji in peti odstavek 15. člena Ustave določajo načela uresničevanja in omejevanja človekovih pravic. Pravica do vložitve
ustavne pritožbe pa ni človekova pravica ali temeljna svoboščina, katere uveljavljanje oziroma varstvo zagotavlja Ustava,
temveč je le eno od pravnih sredstev za njihovo uveljavljanje.
Zato se citirane določbe 15. člena Ustave nanjo ne nanašajo.
Zgolj to, da ustavna pritožba na podlagi izpodbijane zakonske
ureditve v določenih primerih ni dovoljena, tudi ne pomeni, da
je takšna ureditev v neskladju s četrtim odstavkom 15. člena
Ustave, po katerem sta zagotovljena sodno varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledic
njihove kršitve. Sodno varstvo človekovih pravic ali temeljnih
svoboščin je namreč zagotovljeno pred rednimi sodišči, saj sta
zagotavljanje in varstvo človekovih pravic njihova prvenstvena
naloga. Glede na navedeno so očitki o neskladju izpodbijane
ureditve s 15. členom Ustave očitno neutemeljeni.
8. Pobudniki dalje zatrjujejo, da izpodbijana ureditev krši
pravice pritožnikov iz 22. člena, prvega odstavka 23. člena
in 25. člena Ustave. Na podlagi prvega odstavka 23. člena
Ustave ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja
odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno
sodišče. Ta ustavna določba zagotavlja pravico do meritorne
odločitve v rednem sodnem postopku, ne pa tudi pravice do
ustavne pritožbe, ki jo določa 160. člen Ustave. Zato izpodbijane določbe o dovoljenosti ustavne pritožbe te pravice že po
naravi stvari ne morejo kršiti, saj odločitev o ustavni pritožbi
ni nikoli prva odločitev sodišča o posameznikovi pravici ali
dolžnosti. Člen 25 Ustave vsakomur zagotavlja pravico do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in
drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev
javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah,
dolžnostih ali pravnih interesih. Ustavno sodišče je že sprejelo
stališče, da pravica do pravnega sredstva po 25. členu Ustave
zagotavlja pritožbo ali kakšno drugo pravno sredstvo zoper
odločbe, izdane na prvi stopnji (npr. odločba št. U-I-219/03 z
dne 1. 12. 2005, Uradni list RS, št. 118/05 in OdlUS XIV, 88).
 Primerjaj z odločitvama Evropskega sodišča za človekove
pravice v zadevah Lukenda proti Sloveniji, št. 23032/02, sodba z
dne 6. 10. 2005, in Grzinčič proti Sloveniji, št. 26867/02, sodba z
dne 3. 5. 2007.
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Izpodbijane določbe, ki določajo pogoje za dopustnost oziroma za sprejem ustavne pritožbe v obravnavo, niso določbe,
ki bi kakorkoli omejevale ali posegale v pravico do pritožbe ali
kakšnega drugega pravnega sredstva zoper odločitve, izdane
na prvi stopnji. Zato obravnavanih določb ZUstS ni mogoče
obravnavati kot takšnih, ki bi pomenile poseg v 25. člen Ustave.
Očitek pobudnikov, da so izpodbijane določbe v neskladju z
22. členom Ustave, pa je pavšalen. Zato ga Ustavno sodišče
ni moglo preizkusiti.
9. V zvezi s prvim odstavkom 38. člena ZUstS-A, ki določa, da se postopki v zadevah, v katerih do uveljavitve tega
zakona Ustavno sodišče še ni odločilo, po njegovi uveljavitvi
nadaljujejo po določbah tega zakona, pobudniki navajajo, da
posega v njihove že pridobljene pravice do vložitve ustavne
pritožbe. Ustava varuje pridobljene pravice v 155. členu. Ta
določba, razen pod pogoji iz drugega odstavka, prepoveduje
povratni učinek pravnih aktov. Predpis učinkuje povratno tedaj, ko je za začetek njegove uporabe določen trenutek pred
njegovo uveljavitvijo. S tem predpis poseže v pravne položaje
ali pravna dejstva, ki so bili zaključeni v času veljavnosti prejšnje pravne norme (odločba št. U-I-112/95 z dne 8. 5. 1997,
Uradni list RS, št. 34/97 in OdlUS VI, 57). V primeru ZUstS-A
in s tem tudi izpodbijane določbe ne gre za retroaktivnost, ker
je ZUstS-A začel veljati in se pričel uporabljati 15. 7. 2007
(40. člen ZUstS-A), objavljen pa je bil v Uradnem listu št. 51/07
z dne 8. 6. 2007. Glede na navedeno so navedbe pobudnikov o posegu v pridobljene pravice očitno neutemeljene.
10. Varstvo pravic zoper zakonske posege z učinkom za
naprej je zagotovljeno z določbo 2. člena Ustave, da je Slovenija pravna država. Med načela pravne države sodi tudi načelo
varstva zaupanja v pravo. To posamezniku zagotavlja, da mu
država njegovega pravnega položaja ne bo poslabšala arbitrarno, torej brez stvarnega razloga, utemeljenega v prevladujočem javnem interesu. Ker gre za splošno pravno načelo in ne
neposredno za eno od človekovih pravic, katerim po 15. členu
Ustave pripada strožje varstvo pravic zoper morebitne omejitve
in druge posege, to načelo nima absolutne veljave in je v večji
meri kot posamezne človekove pravice dostopno možnim omejitvam, torej temu, da je v primeru konflikta oziroma kolizije med
tem in drugimi ustavnimi načeli oziroma dobrinami treba v t. i.
tehtanju dobrin presoditi, kateri izmed ustavno varovanih dobrin
je v posameznem spornem primeru treba dati prednost. Tako
je Ustavno sodišče v obravnavanem primeru ocenjevalo, ali so
razlogi za spremembo pravnega položaja pobudnikov v splošnem, javnem interesu in ali je prehodna ureditev v razumnem
sorazmerju s cilji, ki jih zasleduje sprememba zakonodaje. Iz
zakonodajnega gradiva (Poročevalec DZ št.14/07) je razvidno,
da bo le v primeru, če se ob uveljavitvi ZUstS-A tudi postopki v že začetih zadevah nadaljujejo po novih določbah, mogoče
doseči cilj, ki ga spremembe zakona zasledujejo. Ta cilj pa je
zagotoviti, da bo Ustavno sodišče svojo vlogo varuha ustavne
demokracije in človekovih pravic lahko opravljalo učinkovito.
Po navedbah zakonodajalca učinkovito opravljanje navedenih
funkcij pomeni predvsem to, da bo Ustavno sodišče sposobno v razumnem času odgovoriti na pomembna vprašanja glede varstva človekovih pravic in tako prispevati k temu, da bo
zagotovljena visoka raven varstva človekovih pravic v državi.
Po oceni Ustavnega sodišča so ti razlogi v splošnem, javnem
interesu, prehodna ureditev pa v razumnem sorazmerju s cilji,
ki jih zasleduje sprememba zakonodaje. Zato so navedbe
pobudnikov, da izpodbijana prehodna določba posega v njihove pričakovane pravice, ki ji varuje 2. člen Ustave, očitno
neutemeljene.
11. Pobudniki zatrjujejo tudi, da je določba prvega odstavka 38. člena ZUstS-A v neskladju z načelom enakosti, ker naj
bi bili zaradi nje pritožniki, ki so vložili ustavne pritožbe zoper
posamične akte, zoper katere po uveljavitvi ZUstS-A ustavna
pritožba ni dovoljena, in katerih ustavna pritožba pred uveljavitvijo ZUstS-A ni bila sprejeta v obravnavo, v neenakopravnem
položaju v primerjavi s tistimi pritožniki, ki so istočasno vložili
ustavne pritožbe zoper istovrstne posamične akte, pa so bile
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njihove ustavne pritožbe sprejete v obravnavo pred uveljavitvijo
ZUstS-A. Trditev pobudnikov, da so z vložitvijo ustavne pritožbe
pridobili pravico do ustavne pritožbe, je neutemeljena. O nastanku pravice do ustavne pritožbe je mogoče govoriti šele tedaj, ko Ustavno sodišče začne postopek obravnavanja oziroma
odločanja o ustavni pritožbi, ne pa z njeno vložitvijo. Zato sama
vložitev ustavne pritožbe tudi ni merilo za to, po katerem zakonu bo Ustavno sodišče obravnavalo vloženo ustavno pritožbo.
To pomeni, da tisti pritožniki, ki so ustavne pritožbe vložili pred
uveljavitvijo ZUstS-A, pa Ustavno sodišče o njih še ni odločalo,
niso v enakem oziroma primerljivem položaju s tistimi pritožniki, ki so ustavne pritožbe prav tako vložili pred uveljavitvijo
ZUstS-A, pa jih je Ustavno sodišče pred uveljavitvijo ZUstS-A
tudi že sprejelo v obravnavo. Pri slednjih je namreč Ustavno
sodišče že začelo postopek odločanja o ustavni pritožbi, pri
prvih pa ne. Zato so navedbe o neskladju prvega odstavka
38. člena ZUstS-A z drugim odstavkom 14. člena Ustave očitno
neutemeljene.
12. Iz razlogov, kot jih je Ustavno sodišče navedlo v 9. točki obrazložitve tega sklepa, so neutemeljene tudi navedbe pobudnikov o neskladju prvega odstavka 38. člena ZUstS-A s prvim odstavkom 23. člena in s 25. členom Ustave.
13. Glede na navedeno so pobude za oceno ustavnosti
prvega in drugega odstavka 55.a člena, tretje alineje prvega
odstavka in drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter za oceno
ustavnosti prvega odstavka 38. člena ZUstS-A očitno neutemeljene. Zato jih je Ustavno sodišče zavrnilo.
C.
14. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Franc Grad, mag. Marija
Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, mag. Miroslav Mozetič,
dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejelo soglasno.
Predsednik
Jože Tratnik l.r.

BANKA SLOVENIJE
5356.

Sklep o recikliranju eurobankovcev

Na podlagi drugega odstavka 54. člena, 13. člena in
prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o recikliranju eurobankovcev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
Ta sklep določa pravila in postopke za recikliranje eurobankovcev z namenom vzpostaviti okvir delovanja za odkrivanje ponaredkov in obdelavo eurobankovcev v kreditnih
institucijah in drugih profesionalnih uporabnikih gotovine glede
na primernost eurobankovcev za uporabo v obtoku.
Recikliranje eurobankovcev za namene tega sklepa obsega odkrivanje in nadomeščanje za obtok neprimernih ali
ponarejenih eurobankovcev in preverjanje primernosti eurobankovcev za uporabo v obtoku, t.j. zlasti postopke v povezavi
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z določanjem pristnosti in razvrščanjem eurobankovcev, ki se
izvajajo izven Banke Slovenije. Namen slednjih je zagotoviti,
da so eurobankovci pristni in primerni za obtok.
2. člen
(Definicije pojmov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem sklepu, pomenijo:
– kreditne institucije: kreditne institucije v smislu zakona,
ki ureja bančništvo;
– drugi profesionalni uporabniki gotovine: ustanove, katerih poklicna dejavnost vključuje obdelavo in distribucijo eurobankovcev, vključno z ustanovami, katerih poklicna dejavnost
vključuje menjavo eurobankovcev različnih valut (npr. menjalnice, izvajalci plačilnega prometa, ki niso institucije iz prejšnje
alineje in drugi);
– uporabniško upravljane naprave: naprave, ki jih upravljajo stranke same, brez sodelovanja zaposlenih pri upravljavcu naprave (samopostrežne naprave);
– preverjanje pristnosti eurobankovcev: postopek ugotavljanja ali je eurobankovec pristen ali ponarejen;
– neprimeren eurobankovec: eurobankovec, ki ni primeren za nadaljnji obtok, zlasti, če je poškodovan, umazan ali
raztrgan;
– obdelava eurobankovcev: postopek razvrščanja posameznih eurobankovcev na pristne oziroma sumljive in na primerne oziroma neprimerne za obtok;
– ustrezno usposobljen uslužbenec: uslužbenec kreditne
institucije ali drugega profesionalnega uporabnika gotovine, ki
ima potrdilo o uspešno opravljenem preverjanju znanja s področja preverjanja pristnosti in primernosti eurobankovcev;
– gotovinsko središče: center, kjer se profesionalno obdeluje eurogotovina;
– oddaljena poslovalnica: poslovalnica, ki je od najbližjega depoja eurobankovcev oddaljena več kot 100 km;
– varnostna podjetja ali druga podjetja, ki imajo licenco
za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje (v nadaljevanju CIT);
– vplačilni avtomati (v nadaljevanju CIM);
– vplačilno-izplačilni avtomati (v nadaljevanju CRM);
– NCC: Nacionalni center za ponaredke in
– NAC: Nacionalni analitski center.
II. RECIKLIRANJE EUROBANKOVCEV
3. člen
(Priglasitev in pogodba o recikliranju eurobankovcev)
Kreditne institucije in drugi profesionalni uporabniki gotovine lahko reciklirajo eurobankovce samo na podlagi priglasitve
Banki Slovenije.
Banka Slovenije ob priglasitvi seznani kreditne institucije
in druge profesionalne uporabnike gotovine s podrobnejšimi
navodili za izvajanje postopkov recikliranja eurobankovcev, ki
so jih slednji dolžni upoštevati.
Kreditne institucije in drugi profesionalni uporabniki gotovine, ki sami ne reciklirajo eurobankovcev, lahko za namen
recikliranja eurobankovcev sklenejo podizvajalsko pogodbo z
drugo kreditno institucijo ali drugim profesionalnim uporabnikom gotovine.
O sklenitvi takšne pogodbe in morebitnih spremembah te
pogodbe morajo obvestiti Banko Slovenije v roku 3 delovnih
dni.
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5. člen
(Splošno pravilo)
Pristnost in primernost eurobankovcev za recikliranje preverjajo ustrezno usposobljeni uslužbenci oziroma naprave za
obdelavo eurobankovcev, ki so uspešno prestale postopek
testiranja s strani posebne strokovne komisije, ki jo sestavljajo predstavniki Banke Slovenije in Ministrstva za notranje
zadeve.
6. člen
(Bančni avtomati ali druge uporabniško
upravljane naprave)
Preko bančnih avtomatov ali drugih uporabniško upravljanih naprav je dovoljeno vračanje eurobankovcev v obtok
samo v primeru, če je bila pristnost in primernost teh eurobankovcev preverjena v Banki Slovenije ali na napravah, ki
preverjajo pristnost in primernost eurobankovcev ter jih upravljajo uslužbenci kreditnih institucij ali drugih profesionalnih
uporabnikov gotovine, in, ki so uspešno prestale postopek
testiranja s strani strokovne komisije.
7. člen
(Bančna okenca)
Eurobankovce, katerih pristnost in primernost ni bila preverjena na način iz prejšnjega člena, se lahko vrača v obtok
le na okencih in zgolj v primeru, če so jih preverili ustrezno
usposobljeni uslužbenci.
8. člen
(Izjeme)
Oddaljene poslovalnice
V oddaljenih poslovalnicah kreditnih institucij in drugih
profesionalnih uporabnikov gotovine z zelo majhnim številom
gotovinskih poslov (mesečno povprečje gotovinskih transakcij v zadnjih šestih mesecih ne presega 100.000,00 EUR)
smejo ne glede na določbe tega poglavja, primernost eurobankovcev, ki se vračajo v obtok preko bankomatov ali uporabniško
upravljanih naprav, preverjati ustrezno usposobljeni uslužbenci.
Pristnost teh eurobankovcev se preverja na napravah za preverjanje pristnosti, ki so uspešno prestale postopek testiranja s strani strokovne komisije.
Banka Slovenije lahko obseg eurobankovcev, ki se v skladu s prejšnjim odstavkom preverjajo ročno, omeji, če skupno
število posameznega apoena eurobankovcev, katerih primernost je bila preverjena ročno, na nacionalnih ravni doseže
5% skupnega obsega danega apoena eurobankovcev, ki so
obdelani v bankomatih ali drugih uporabniško upravljanih napravah.
Višja sila
V primeru višje sile, zaradi katere je oskrba z eurobankovci bistveno zmanjšana, smejo za zagotovitev nemotene oskrbe
z eurobankovci izjemoma in začasno pristnost in primernost
eurobankovcev preverjati ustrezno usposobljeni uslužbenci v skladu z zahtevami, ki so določene v tem sklepu. V primerih
višje sile mora kreditna institucija oziroma drug profesionalni
uporabnik gotovine Banko Slovenije nemudoma obvestiti, da
preverjanje pristnosti in primernosti eurobankovcev ročno opravljajo njeni ustrezno usposobljeni uslužbenci. Obvestilo mora
vsebovati podrobne informacije o naravi višje sile in pričakovanem trajanju ročne obdelave eurobankovcev.

4. člen

9. člen

(Načela)

(Upravljanje bankomatov in drugih uporabniško
upravljanih naprav)

Kreditne institucije in drugi profesionalni uporabniki gotovine smejo strankam vračati eurobankovce samo v primeru,
če je bila njihova pristnost in primernost predhodno preverjena v skladu s tem sklepom.

Organizacije oziroma osebe, ki upravljajo samopostrežne
avtomate, ki javnosti omogočajo dvig eurobankovcev (npr. bankomati), so dolžne spoštovati 6. člen tega sklepa.
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(Odkrivanje ponaredkov)
Eurobankovce, ki so bili razvrščeni kot ponaredki, mora
kreditna institucija in drugi profesionalni uporabnik gotovine
nemudoma predati pristojni policijski postaji.
11. člen
(Razvrščanje po primernosti)
Eurobankovce, ki so bili razvrščeni kot neprimerni, mora
kreditna institucija in drugi profesionalni uporabnik gotovine
predati Banki Slovenije.
III. ENOTEN POSTOPEK TESTIRANJA NAPRAV
ZA OBDELAVO EUROBANKOVCEV
12. člen
(Splošno)
Za recikliranje eurobankovcev v napravah za obdelavo
eurobankovcev se lahko uporablja samo naprave, ki izpolnjujejo v tem sklepu opredeljene zahteve in so bile uspešno
testirane po enotnem testnem postopku Eurosistema.
Banka Slovenije v ta namen proizvajalcem naprav omogoči enoten postopek testiranja detekcijskih sistemov in naprav
za obdelavo eurobankovcev, ki ga opravi strokovna komisija,
ki jo sestavljajo predstavniki Banke Slovenije in Ministrstva za
notranje zadeve.
Sestava, pristojnosti in delo strokovne komisije so opredeljeni v Protokolu o medsebojnem sodelovanju na področju
odkrivanja europonaredkov.
13. člen
(Testi in objava na spletnih straneh)
Seznam uporabniško upravljanih naprav in naprav za
obdelavo eurobankovcev, ki jih upravljajo uslužbenci, in, ki so
uspešno opravile enoten postopek testiranja v eni od nacionalnih centralnih bank Eurosistema, se objavi na spletnih straneh
ECB in Banke Slovenije.
Uspešno testirane naprave, ki ne opravijo ponovnega
testa, se odstranijo s seznama iz prejšnjega odstavka.
14. člen
(Naprave za obdelavo eurobankovcev)
Naprave za obdelavo eurobankovcev, ki jih lahko za recikliranje uporabljajo kreditne institucije in drugi profesionalni
uporabniki gotovine po tem sklepu, so:
1) naprave, ki jih upravljajo uporabniki, na primer CRM
in CIM;
2) naprave, ki jih upravljajo uslužbenci kreditnih institucij
ali drugih profesionalnih uporabnikov gotovine, in sicer:
i. naprave, ki preverjajo pristnost in primernost eurobankovcev za gotovinski obtok;
ii. naprave, ki preverjajo samo pristnost eurobankovcev.
Vse vrste naprav iz druge točke prejšnjega odstavka, ki
jih upravljajo uslužbenci, morajo omogočati obdelavo eurobankovcev v svežnjih, razvrščanje posameznih eurobankovcev na
pristne oziroma sumljive (zavrnjeni eurobankovci) brez posega
upravljavca naprave in fizično ločevanje sumljivih (zavrnjenih)
eurobankovcev od tistih, ki so bili razvrščeni med pristne eurobankovce.
Naprave, ki preverjajo pristnost in primernost eurobankovcev za gotovinski obtok, morajo biti sposobne zanesljivo
prepoznati ponarejene eurobankovce in jih ločiti od pristnih,
neprimerne pa od primernih. Izdelane morajo biti tako, da jih
je mogoče prilagoditi za zanesljivo odkrivanje novih ponaredkov ter morajo omogočati spreminjanje nastavitev za preverjanje primernosti eurobankovcev glede na različno visoke
standarde.
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Pred namestitvijo uspešno testirane naprave in njeno predajo v uporabo morajo kreditne institucije in drugi profesionalni
uporabniki gotovine o tem obvestiti Banko Slovenije v roku treh
delovnih dni.
15. člen
(Posodabljanje naprav za obdelavo
eurobankovcev)
Kreditne institucije in drugi profesionalni uporabniki gotovine so dolžni posodabljati naprave in vsakokrat namestiti
najnovejšo različico posodobljene strojne ali programske opreme za preverjanje pristnosti eurobankovcev, ki jo zagotavljajo
ustrezni proizvajalci.
Kreditne institucije in drugi profesionalni uporabniki
gotovine morajo poskrbeti, da proizvajalec po vsaki posodobitvi strojne ali programske opreme za preverjanje pristnosti
ustrezno napravo preda v ponovno testiranje Banki Slovenije ali drugi centralni banki Eurosistema, ki izvaja takšno
testiranje.
Kreditne institucije in drugi profesionalni uporabniki gotovine morajo Banki Slovenije posredovati vse podatke o tem,
kako je napravo mogoče prilagoditi na prepoznavanje novih
ponaredkov in standardov glede primernosti eurobankovcev,
in sicer v primerih, ko so potrebne samo spremembe strojne
opreme, kot tudi v primerih, ko so potrebne spremembe tako
programske kot tudi strojne opreme.
IV. POROČANJE
16. člen
(Poročanje Banki Slovenije)
Kreditne institucije in drugi profesionalni uporabniki gotovine, ki reciklirajo eurobankovce, morajo Banki Slovenije v skladu s tem sklepom posredovati glavne in operativne podatke o recikliranju eurobankovcev.
Glavni podatki obsegajo informacije o:
– napravah, ki jih upravljajo uslužbenci ali uporabniki,
– številu in lokacijah bankomatov in uporabniško upravljanih napravah v oddaljenih poslovalnicah, kjer se primernost
eurobankovcev preverja ročno,
– morebitni sklenitvi podizvajalske pogodbe v zvezi z
recikliranjem eurobankovcev,
– številu delujočih bankomatov, CRM in CIM napravah.
Operativni podatki so podatki, ki jih kreditne institucije in
profesionalni uporabniki gotovine zberejo med obdelavo eurobankovcev in njihovim vračilom v obtok.
Podatkov o transakcijah, opravljenih prek okenc pri kreditnih institucijah v skladu s 7. členom tega sklepa, in podatkov o številu sumljivih ali ponarejenih eurobankovcih, ki so bili
odkriti med njihovo obdelavo za namen recikliranja, ni potrebno
poročati.
Podrobnejša pravila glede obsega in vsebine poročanja
po tem sklepu so določena v Navodilu o poročanju podatkov o recikliranju eurobankovcev.
17. člen
(Pogostost poročanja)
Glavne podatke morajo kreditne institucije in ostali profesionalni uporabniki gotovine posredovati Banki Slovenije
najkasneje v treh mesecih od nastanka spremembe oziroma
enkrat letno, če ni sprememb, in sicer do konca julija za stanje
konec junija posameznega leta, operativne podatke pa se Banki Slovenije posredujejo vsakih šest mesecev in sicer do konca
februarja in do konca avgusta.
Prvo poročilo po tem sklepu, ki obsega glavne in operativne podatke, je potrebno ne glede na določbe prejšnjega
odstavka Banki Slovenije posredovati najkasneje do konca
avgusta 2009.
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V. NADZOR
18. člen
Banka Slovenije v skladu z Zakonom o Banki Slovenije
opravlja nadzor nad izvajanjem tega sklepa.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem
2009.
V prehodnem obdobju iz prejšnjega odstavka morajo
kreditne institucije in ostali profesionalni uporabniki gotovine
postopke ravnanja z gotovino in obstoječe delujoče naprave
prilagoditi zahtevam po tem sklepu.
Ljubljana, dne 20. novembra 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

5357.

Navodilo o poročanju podatkov o recikliranju
eurobankovcev

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Sklepa o recikliranju eurobankovcev (Uradni
list RS, št. 108/07) izdaja guverner Banke Slovenije

NAVODILO
o poročanju podatkov o recikliranju
eurobankovcev
SPLOŠNO
1. To navodilo podrobneje določa način in vsebino poročanja podatkov v zvezi z recikliranjem eurobankovcev.
2. Kreditne institucije in profesionalni uporabniki gotovine,
ki so v skladu s Sklepom o recikliranju eurobankovcev dolžni
poročati Banki Slovenije (v nadaljevanju obvezniki poročanja)
poročajo na elektronski način oziroma preko pošte v skladu s temi navodili.
3. Obvezniki poročanja Banki Slovenije poročajo glavne
podatke na obrazcu A1 in operativne podatke na obrazcu A2
(priloga 1).
4. Vrednost transakcij se poroča v eurih na dve decimalni
mesti natančno.
NAČIN POROČANJA
5. Naslov za pošiljanje papirne verzije poročil po tem
navodilu je:
Banka Slovenije
Gotovinsko poslovanje
Slovenska 35
1505 Ljubljana.
6. Struktura poročila v elektronski obliki je enaka strukturi v papirnati obliki v prilogi 1 tega navodila. Elektronski
obrazci, kamor obveznik poročanja vnaša podatke, se nahajajo v datoteki POR-BRF.xls, ki jo obveznikom posreduje Banka
Slovenije. Izpolnjeno datoteko POR-BRF.xls obveznik posreduje po elektronski pošti skladno z navodilom ter obrazcem
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za izmenjavo PGP ključev objavljenim na spletni strani Banke
Slovenije http://www.bsi.si/financni-podatki-r.asp?MapaId=737
in prilogo 2.
7. V primeru, da obveznik poročanja naknadno ugotovi,
da je Banki Slovenije posredoval napačne podatke, je dolžan
nemudoma posredovati pravilne podatke. Poslati je potrebno
celotno poročilo na način kot velja za redno poročanje.
POROČANJE GLAVNIH PODATKOV
8. Poročanje glavnih podatkov:
– podatki o napravah, ki jih upravljajo uslužbenci ali
uporabniki (priloga 1, obrazec A1, tabela 1):
obsega naslednje podatke o napravah, kjer se izvaja
recikliranje eurobankovcev:
informacija o začetku (S) oziroma zaključku (K) obratovanja, datum (veljavno od), način upravljanja (uslužbenci – U
ali stranke – S), proizvajalec in tip naprave, uporabljena vrsta
naprave (strojna/programska oprema), naslov, kjer je naprava
locirana (gotovinski center/poslovalnica banke), obratovalni čas
in število delujočih naprav v posameznem gotovinskem centru
oziroma poslovalnici,
– število in lokacije bankomatov in uporabniško upravljanih naprav v oddaljenih poslovalnicah, kjer se primernost eurobankovcev preverja ročno (priloga 1, obrazec
A1, tabela 2):
obsega naslednje podatke: število in lokacije bankomatov
ter uporabniško upravljanih naprav v oddaljenih poslovalnicah
z zelo majhnim številom gotovinskih poslov,
– informacija o morebitni sklenitvi podizvajalske pogodbe glede recikliranja eurobankovcev (priloga 1, obrazec A1, tabela 4):
obsega informacijo o imenu in naslovu morebitnega podizvajalca,
– informacije o številu delujočih bankomatov, CRM in
CIM napravah (Tabela 5, 6 in 7):
obsega naslednje podatke:
• število vseh tistih delujočih bankomatov ali CRM naprav,
katerih pristnost in primernost eurobankovcev je bila preverjena
na napravah omenjenih v tabeli 1 in so bili vrnjeni v gotovinski
obtok preko bankomatov ali CRM naprav,
• število vseh takšnih CIM naprav omenjenih v tabeli 1, ki
sprejemajo eurobankovce iz obtoka.
POROČANJE OPERATIVNIH PODATKOV
9. Operativne podatke morajo obvezniki poročanja agregirati in jih posredovati Banki Slovenije dvakrat letno, in sicer
konec avgusta (za obdobje šestih mesecev od januarja do
konca junija tekočega leta) ter konec februarja (za obdobje
šestih mesecev od julija do konca decembra preteklega leta).
Ti podatki so:
– operativni podatki v zvezi s poslovanjem bankomatov (priloga 1, obrazec A2, tabela 8, 9 in 10):
obsega naslednje podatke:
število in vrednost vseh transakcij preko bankomatov,
število izdanih eurobankovcev po posameznih apoenih preko
bankomatov in uporabniško upravljanih napravah, katerih pristnost in primernost je bila preverjena ročno in skupno število
vseh izdanih eurobankovcev po posameznih apoenih preko
bankomatov ali uporabniško upravljanih napravah,
– operativni podatki v zvezi s poslovanjem CRM (priloga 1, obrazec A2, tabela 11):
obsega število in vrednost vseh transakcij preko CRM,
– operativni podatki v zvezi z napravami, ki so upravljani s strani zaposlenih (priloga 1, obrazec A2, tabela 12):
obsega naslednje podatke:
skupno število obdelanih eurobankovcev po posameznih
apoenih, število vseh ponovno izdanih eurobankovcev po posameznih apoenih (eurobankovci, ki so bili vrnjeni v BS oziroma

Fax

Delovno mesto

Informacija o zaþetku (Z) oz.
zakljuþku (K) obratovanja

Naþin upravljanja
(uslužbenci - U,
stranke - S)

Proizvajalec in tip
naprave

Naþin upravljanja
(uslužbenci - U,
stranke - S)

Uporabljena vrsta naprave
(strojna / programska
oprema; ustrezen izkaz na
strani ECB)

Datum (veljavno od)

GSM

Fax

GSM

Število delujoþih naprav v
posameznem gotovinskem
centru/poslovalnici banke

Obratovalni þas
(gotovinski
center/poslovalnica
banke)

Elektronska pošta

Naslov, kjer je naprava
locirana (gotovinski
center/poslovalnica
banke)

Obratovalni þas
(gotovinski
center/poslovalnica
banke)

Uporabljena vrsta naprave
(strojna / programska
oprema; ustrezen izkaz na
strani ECB)

Naslov, kjer je naprava
locirana (gotovinski
center/poslovalnica
banke)

Proizvajalec in tip
naprave

Telefon

Število delujoþih naprav v
posameznem gotovinskem
centru/poslovalnici banke

Elektronska pošta

Priloga

eljavno od)

NE

Telefon

Priimek

Tabela 1: Podatki o napravah, ki jih upravljajo uslužbenci oz. uporabniki (CRM, CIM)

NE

Obdobje poroþanja:
Javni del privatnega PGP
kljuþa
Alternativni naþin zašþitene
komunikacije

DA

Delovno mesto

Namestnik odgovorne osebe za
pošiljanje podatkov

Priimek

Ime
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pravljajo uslužbenci oz. uporabniki (CRM, CIM)

DA

me

Kontaktni podatki
Odgovorna oseba za pošiljanje
podatkov

Št.

Ime kreditne institucije
oz.profesionalnega uporabnika
gotovine
Sedež podjetja (ulica, kraj,
poštna številka)

depo eurobankovcev se tukaj ne upoštevajo) in skupno število
vseh neprimernih eurobankovcev po posameznih apoenih,
– operativni podatki v zvezi z ročno obdelanimi eurobankovci (priloga 1, obrazec A2, tabela 13):
obsega naslednje podatke:
skupno število obdelanih eurobankovcev po posameznih
apoenih, število vseh ponovno izdanih eurobankovcev po posameznih apoenih (eurobankovci, ki so bili vrnjeni v BS oziroma
depo eurobankovcev se tukaj ne upoštevajo) in skupno število
vseh neprimernih eurobankovcev po posameznih apoenih.
PRILOGA 1
ZAUPNO

14840 /

OBRAZEC A1: GLAVNI PODATKI

PRILOGA 1
ZAUPNO

Stran

Uradni list Republike Slovenije

KONČNA DOLOČBA

10. Navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. novembra 2007
dr. Marko Kranjec l.r.
Guverner
Banke Slovenije

Odgovori z: DA ali NE
ýe DA:
Ime podizvajalca:
Ulica in hišna št.
Poštna št. in kraj

Tabela 4: Ali ima kreditna institucija oz. profesionalni uporabnik gotovine sklenjeno podizvajalsko pogodbo (v skladu s Sklepom o recikliranju eurobankovcev)?

Tabela 5: Ali so bili eurobankovci, ki so bili obdelani na napravah omenjenimi v tabeli 1, vrnjeni v gotovinski obtok preko bankomatov?

Odgovori z: DA ali NE
ýe DA: število vseh takšnih
ri z: DA ali NE delujoþih CIM naprav
število vseh takšnih
h CIM naprav

Stran

7: Ali CIM naprave, opisane v tabeli 1, sprejemajo eurobankovce?
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Tabela 7: Ali CIM naprave, opisane v tabeli 1, sprejemajo eurobankovce?

6: Ali so bili eurobankovci, ki so bili obdelani na napravah omenjenimi v tabeli 1, vrnjeni v gotovinski obtok preko CRM naprav?

Odgovori z: DA ali NE
ýe DA: število vseh takšnih
ri z: DA ali NE delujoþih CRM naprav
število vseh takšnih
h CRM naprav

Tabela 6: Ali so bili eurobankovci, ki so bili obdelani na napravah omenjenimi v tabeli 1, vrnjeni v gotovinski obtok preko CRM naprav?

5: Ali so bili eurobankovci, ki so bili obdelani na napravah omenjenimi v tabeli 1, vrnjeni v gotovinski obtok preko bankomatov?

Št.

Odgovori z: DA ali NE
ýe DA: število vseh takšnih
ri z: DA ali NE delujoþih bankomatov
število vseh takšnih
h bankomatov

izvajalca:
hišna št.
t. in kraj

ri z: DA ali NE

4: Ali ima kreditna institucija oz. profesionalni uporabnik gotovine sklenjeno podizvajalsko pogodbo (v skladu s Sklepom o recikliranju eurobankovcev)?

ri z: DA ali NE

3: Ali bankomati izdajajo zgolj bankovce, ki so bili obdelani v Banki Slovenije?

Odgovori z: DA ali NE

Tabela 3: Ali bankomati izdajajo zgolj bankovce, ki so bili obdelani v Banki Slovenije?

2: Število in lokacije bankomatov in uporabniško upravljanih naprav v oddaljenih poslovalnicah, kjer se primernost eurobankovcev preverja roþno

Število bankomatov
Lokacije bankomatov (ulica,
bankomatov
kraj, poštna št.)
e bankomatov (ulica,
Število uporabniško
štna št.)
upravljanih naprav
uporabniško
Lokacije uporabniško
nih naprav
upravljanih naprav (ulica, kraj,
e uporabniško
poštna št.)
nih naprav (ulica, kraj,
t.)

Tabela 2: Število in lokacije bankomatov in uporabniško upravljanih naprav v oddaljenih poslovalnicah, kjer se primernost eurobankovcev preverja roþno

PRILOGA 1
ZAUPNO

Uradni list Republike Slovenije
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NE

DA

NE

Delovno mesto

Priimek
Telefon

Delovno mesto
GSM

Fax
Elektronska pošta

GSM

Elektronska pošta

€5

€10

€20

€50

€100

€200

€5

€10

€20

€50

€100

€200

€500

€500

€500

Apoen
€5
€10
€20
€50
€100
€200
Skupno število vseh izdanih
10: Skupno število vseh izdanih eurobankovcev po posameznih apoenih preko bankomatov ali uporabniško upravljanih napravah
eurobankovcev (v kosih)
€5
€10
€20
€50
€100
€200
€500
število vseh izdanih
kovcev (v kosih)

Tabela 10: Skupno število vseh izdanih eurobankovcev po posameznih apoenih preko bankomatov ali uporabniško upravljanih napravah

izdanih eurobankovcev
)

(v kosih)

9: Število izdanih
eurobankovcev
preko bankomatov ali uporabniško upravljanih napravah, katerih primernost je bila preverjana roþno
Število
izdanih eurobankovcev

Apoen

Tabela 9: Število izdanih eurobankovcev preko bankomatov ali uporabniško upravljanih napravah, katerih primernost je bila preverjana roþno

st vseh transakcij preko bankomatov (v 1.000 EUR)

Fax

Telefon
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8: OperativniVrednost
podatkivseh
v zvezi
s poslovanjem
bankomatov
transakcij
preko bankomatov
(v 1.000 EUR)
vseh transakcij preko bankomatov (v 1.000)

Število vseh transakcij preko bankomatov (v 1.000)

Tabela 8: Operativni podatki v zvezi s poslovanjem bankomatov

tivni naþin zašþitene
kacije

nik odgovorne osebe za
Obdobje poroþanja:
je podatkov
Javni del privatnega PGP
kljuþa
e poroþanja:
Alternativni naþin zašþitene
l privatnega PGP
komunikacije DA

odjetja (ulica, kraj,
Kontaktni podatki
Ime
tevilka)
Odgovorna oseba za pošiljanje
podatkov
tni podatki
Ime
Priimek
Namestnik odgovorne osebe za
rna oseba za pošiljanje
pošiljanje podatkov
v

ditne institucije
sionalnega uporabnika
Sedež podjetja (ulica, kraj,
e
poštna številka)

Št.

oz.profesionalnega uporabnika
gotovine
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ZEC A2: OPERATIVNI
Ime kreditne PODATKI
institucije

OBRAZEC A2: OPERATIVNI PODATKI

PRILOGA 1
ZAUPNO

Stran

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA
ZAUPN

Opomba: Eurobankovci, ki so bili vrnjeni v BS oz. depo eurobankovcev se tukaj ne upoštevajo. Izdani eurobankovci preko blagajniškega okenca se prav tako ne upoštevajo.

1

Stran

a: Eurobankovci, ki so bili vrnjeni v BS oz. depo eurobankovcev se tukaj ne upoštevajo. Izdani eurobankovci preko blagajniškega okenca se prav tako ne upoštevajo.

Opomba: Eurobankovci, ki so bili vrnjeni v BS oz. depo eurobankovcev se tukaj ne upoštevajo. Izdani eurobankovci preko blagajniškega okenca se prav tako ne upoštevajo.

1
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€200
€500

Skupno število
neprimernih
eurobankovcev

Št.

Apoen

Število vseh
Skupno število
ponovno izdanih
obdelanih
13: Operativni podatki v zvezi z roþno obdelanimi eurobankovci
eurobankovcev eurobankovcev1
Število vseh
Skupno število
Skupno število
€5
ponovno izdanih
Apoen
obdelanih
neprimernih
€10
eurobankovcev
eurobankovcev
eurobankovcev1
€20
€5
€50
€10
€100
€20
€200
€50
€500
€100

a: Eurobankovci, Tabela
ki so bili vrnjeni
v BS oz. depo
eurobankovcev
ne upoštevajo.
Izdani
eurobankovci preko blagajniškega okenca se prav tako ne upoštevajo.
13: Operativni
podatki
v zvezise ztukaj
roþno
obdelanimi
eurobankovci

€200
€500

Apoen

Število vseh
Skupno število
Skupno število
ponovno izdanih
obdelanih
neprimernih
12: Operativni podatki v zvezi z napravami, ki so upravljani s strani zaposlenih
eurobankovcev eurobankovcev1
eurobankovcev
Število vseh
Skupno število
Skupno število
€5
ponovno izdanih
Apoen
obdelanih
neprimernih
€10
eurobankovcev
eurobankovcev
eurobankovcev1
€20
€5
€50
€10
€100
€20
€200
€50
€500
€100

Tabela 12: Operativni podatki v zvezi z napravami, ki so upravljani s strani zaposlenih

st vseh transakcij preko CRM (v 1.000 EUR)

Vrednost vseh transakcij preko CRM (v 1.000 EUR)
vseh transakcij preko CRM (v 1.000)

11: Operativni podatki v zvezi s poslovanjem CRM (skupaj vplaþila in izplaþila)

Število vseh transakcij preko CRM (v 1.000)

Tabela 11: Operativni podatki v zvezi s poslovanjem CRM (skupaj vplaþila in izplaþila)

PRILOGA 1
ZAUPNO

Uradni list Republike Slovenije

14843

PRILOGA
ZAUPN

Stran
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Priloga 2: Tehniþno navodilo za pošiljanje poroþil po elektronski pošti
1. Naslov za dostavljanje poroþil
Obvezniki poroþanja pošljejo poroþilo na elektronski naslov :
BRF@BSI.SI
2. Definicija "Zadeva" elektronskega sporoþila
“ZADEVA”/“SUBJECT” v elektronskem sporoþilu se navede v obliki:
BRF
NNNNNNN
DATUM1
STATUS
(PGP)
(CP)

oznaka aplikacije v BS
7 mestna šifra obveznika poroþanja iz registra poslovnih subjektov v RS
zadnji dan poroþanih podatkov, na katerega se nanaša poroþilo
(LLLLMMDD)
status poroþila (N-novo, P-popravki)
oznaka, da gre za uporabo PGP
kodna tabela (obvezno, kadar ni uporabljena kodna tabela CP1250, možne
vrednosti CP : CP7BIT, CP1250, CP852, CPUNICODE, CPLATIN1,
CPLATIN2)

3. Zašþita poroþil
Pri zašþiti poroþil se upošteva Navodilo o izmenjavi in preklicu javnih kljuþev med Banko Slovenije
in obvezniki poroþanja pri varni izmenjavi sporoþil (priloga 2 navodila).
Javni PGP kljuþi za posamezne aplikacije se nahajajo na spletnem naslovu:
http://www.bsi.si/html/elektronska_posta/pgp/index.html
4. Informacije
Vprašanja, povezana z uporabo sporoþilnega sistema, lahko obvezniki poroþanja pošljejo na
elektronski naslov:
Help desk:
SMTP:

bsnethelpdesk@bsi.si

ali administratorja:
SMTP:

bsnetadmin@bsi.si

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5358.

Sklep o znesku državne pokojnine

Na podlagi 59. člena v zvezi s 4. alineo četrtega odstavka
266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) je
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. novembra 2007 sprejel

5360.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena v zvezi s 4. alineo
četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 16. novembra 2007 sprejel

SKLEP
o znesku državne pokojnine
I.
Državna pokojnina znaša od 1. januarja 2007 dalje
158,69 eur.
II.
Razlika med zneskom državne pokojnine, določenim s tem
sklepom in zneskom že izplačane državne pokojnine po Sklepu o znesku državne pokojnine (Uradni list RS, št. 17/07), se
obračuna pri izplačilu državne pokojnine za november 2007.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Sklep o najvišji pokojninski osnovi

SKLEP
o najvišji pokojninski osnovi
I.
Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 2007
dalje 1.906,16 eur.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03000-20/2007
Ljubljana, dne 16. novembra 2007
EVA 2007-2611-0103
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Št. 03000-20/2007
Ljubljana, dne 16. novembra 2007
EVA 2007-2611-0107

Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

5361.
5359.

Sklep o najnižji pokojninski osnovi

Na podlagi 48., 150., 150.b člena v zvezi s 4. alineo
četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 16. novembra 2007 sprejel

SKLEP
o najnižji pokojninski osnovi
I.
Najnižja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 2007
dalje 476,54 eur.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03000-20/2007
Ljubljana, dne 16. novembra 2007
EVA 2007-2611-0102
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

Na podlagi 431. člena ter 150., 150.b člena v zvezi s 4. alineo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno
prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. novembra 2007
sprejel

SKLEP
o znesku starostne pokojnine
kmetov
I.
Starostna oziroma družinska pokojnina, odmerjena po
Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS,
št. 30/79 in 1/82) – v nadaljevanju: zakon o SZK, znaša od
1. januarja 2007 dalje 202,53 eur.
Starostna pokojnina kmeta borca NOV pred 9. 9. 1943
oziroma pred 13. 10. 1943 oziroma njegovega zakonca, odmerjena po zakonu o SZK, znaša od 1. januarja 2007 dalje
405,07 eur.
II.
Razlika med pokojninami, določenimi s tem sklepom in že
izplačanimi pokojninami po Sklepu o znesku starostne pokojnine kmetov (Uradni list RS, št. 17/07), se obračuna pri izplačilih
teh pokojnin za november 2007.

Stran
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III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03000-20/2007
Ljubljana, dne 16. novembra 2007
EVA 2007-2611-0104
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

5362.

Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2007

Na podlagi 99., 150., 150.b člena in prvega odstavka
397. člena v zvezi s 4. alineo četrtega odstavka 266. člena
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
16. novembra 2007 sprejel

SKLEP
o uskladitvi pokojnin
od 1. januarja 2007
I.
V skladu s 150. in 150.b členom Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju se pokojnine od 1. januarja 2007
uskladijo tako, da se povečajo za 2%.
II.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2006, odmerjene
od najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji
pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 17/07), se uskladijo tako,
da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2007.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2007, odmerjene od
dejanskih pokojninskih osnov, ki so s pripadajočimi uskladitvami nižje kot bi bile, če bi se, glede na dopolnjene pokojninske
dobe upravičencev, odmerile od najnižje pokojninske osnove,
veljavne od 1. januarja 2007, se uskladijo tako, da se odmerijo
od navedene najnižje pokojninske osnove.
III.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2006, odmerjene
od najvišje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najvišji
pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 17/07), se uskladijo tako,
da se na novo odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2007.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2007, odmerjene od
dejanskih pokojninskih osnov, ki s pripadajočimi uskladitvami
presegajo zneske pokojnin, odmerjenih glede na dopolnjene pokojninske dobe upravičencev od najvišje pokojninske
osnove, veljavne od 1. januarja 2007, se uskladijo tako, da se
odmerijo od navedene najvišje pokojninske osnove.
IV.
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa
se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in
Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje
pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski
osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS,
št. 65/00).
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V.
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa, se
uskladijo v skladu s 390. členom zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju tudi vse pokojnine borcev NOV pred
9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene
pokojninske osnove, določene po 102. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št.
27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90,
44/90 in 10/91).
VI.
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa,
se v skladu z 99. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uskladijo tudi nadomestila za čas poklicne
rehabilitacije, začasna nadomestila, delne invalidske pokojnine
in nadomestila za invalidnost, pri čemer se datum nastanka invalidnosti šteje za datum uveljavitve pravice do nadomestila.
VII.
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se
uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih.
Akontacije pokojnin, ki jih zavod izplačuje po Odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ
(Uradni list RS, št. 26/91) se uskladijo tako, da se povečajo za
odstotek, določen v I. točki tega sklepa.
VIII.
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se
za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa,
uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa se od meseca
uveljavitve tega sklepa odmeri od razlike med osnovo za odmero dodatnih pravic, določeno v Sklepu o najnižji pokojninski
osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št.
121/06) in po tem sklepu usklajeno pokojnino.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene
od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v II. točki tega sklepa, varstveni dodatek pa se od meseca
uveljavitve tega sklepa odmeri od razlike med osnovo za odmero
dodatnih pravic, določeno v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi
in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 121/06)
in pokojnino, odmerjeno od najnižje pokojninske osnove.
IX.
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,
odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
X.
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin in
drugih dajatev, določenih v tem sklepu, ki so prejemnikom
pripadali za mesec januar 2007, po opravljeni uskladitvi po
Sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2007 (Uradni list
RS, št. 17/07).
Uskladitev pokojnin in obračun razlike med pokojninami in
drugimi dajatvami, usklajenimi na način, določen v tem sklepu
in že izplačanimi za leto 2007 se opravi po uradni dolžnosti pri
izplačilu pokojnin in drugih dajatev za november 2007.
XI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03000-20/2007
Ljubljana, dne 16. novembra 2007
EVA 2007-2611-0105
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik
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5363.

Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela
vdovske pokojnine

Na podlagi šestega odstavka 123. člena v zvezi s 4. alineo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 109/06 – uradno
prečiščeno besedilo) ter drugega odstavka 32. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/05) je Svet
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na
seji dne 16. novembra 2007 sprejel

SKLEP
o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske
pokojnine
I.
Del vdovske pokojnine znaša od 1. januarja 2007 dalje
največ 77,43 eur.
II.
Skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine znaša
od 1. januarja 2007 dalje največ 1.032,30 eur.
III.
S tem sklepom se nadomesti Sklep o zgornjih mejah za
izplačilo dela vdovske pokojnine (Uradni list RS, št. 17/07).
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03000-20/2007
Ljubljana, dne 16. novembra 2007
EVA 2007-2611-0106
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

5364.

Sklep o spremembah in dopolnitvah liste
zdravil na podlagi Sklepa o kriterijih za
razvrščanje zdravil na liste

Na podlagi 26. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 91/07), 22. člena Statuta Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01
in 1/02 – popr.), Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Št.

108 / 27. 11. 2007 /

Stran

14847

(Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr.,
78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr. in 64/07), Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene (Uradni list RS,
št 46/02) ter Sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
(Uradni list RS, št. 78/03) in Sklepa o spremembi in dopolnitvi
liste zdravil na podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste
(Uradni list RS, št. 63/03, 70/03, 100/03, 37/04, 122/04, 47/05,
102/05, 51/06, 75/06, 123/06 in 52/07) je Upravni odbor Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 25. redni seji dne
16. 10. 2007 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah liste zdravil
na podlagi Sklepa o kriterijih za razvrščanje
zdravil na liste
1. člen
S tem sklepom se dopolni in spremeni seznam zdravil,
ki so razvrščena na pozitivno in vmesno listo. Spremembe in
dopolnitve so navedene v prilogah 1 in 2, ki sta sestavni del
tega sklepa.
2. člen
Sprejme se seznam razvrstitev zdravil na osnovi njihovih
nelastniških imen in se jim določi najvišja priznana vrednost,
ki je podlaga za ugotavljanje zneska kritja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. V ta seznam so vključena le zdravila s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, kakor so določena v sklepu o določitvi seznama medsebojno zamenljivih
zdravil (Uradni list RS, št. 57/07). Seznam zdravil, razvrščenih
na podlagi nelastniških imen, katerim se določi najvišja priznana vrednost, je v prilogi 3, ki je sestavni del tega sklepa.
3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati seznam razvrstitev zdravil iz 2. člena Sklepa o spremembi in dopolnitvi liste
zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na
liste (Uradni list RS, št. 52/07).
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko
da nanj soglasje minister, pristojen za zdravje, in začne veljati
11. decembra 2007.
Št. 9001-21/2007-DI/2
Ljubljana, dne 16. oktobra 2007
EVA 2007-2711-0096
Predsednica
Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Lučka Bὅhm l.r.

Stran
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PRILOGA 1

Delovna
šifra

Lastniško ime zdravila
Nelastniško ime zdravila

021300

ACTONEL enkrat tedensko 35 mg filmsko
obložene tablete, 12x
risedronska kislina

V*

020800

AMLODIGAMMA 10 mg tablete, 30x
amlodipin

P

020940

AMLODIGAMMA 10 mg tablete, 50x
amlodipin

P

020630

AMLODIGAMMA 5 mg tablete, 30x
amlodipin

P

020770

AMLODIGAMMA 5 mg tablete, 50x
amlodipin

P

006912

APIDRA 100 i.e.(3,49 mg) raztopina za
injiciranje v napolnjenem injekcijskem
peresniku Solo Star, 5 x 3 ml
insulin glulisin

P

052051

ARTELAC 3,2 mg/ml, kapljice za oko,
raztopina, 10 ml
hipromeloza

V*

026964

ASTROL 1 mg filmsko obložene, 28x tablete
anastrozol

P

007900

BETAFERON 250 mcg/ml in vehikel za
raztopino za injiciranje, 15x
interferon beta-1b

P*

015270

BICKAM 50 mg filmsko obložene tablete, 28x
bikalutamid

P

025860

BIKALUTAMID TEVA 50 mg filmsko obložene
tablete, 28x
bikalutamid

P

027502

BINOCRIT raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 1000 i.e./0,5 ml, 6x
epoetin alfa

P*

Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom
v skladu z indikacijami za predpisovanje.

027510

BINOCRIT raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 2000 i.e./1,0 ml, 6x
epoetin alfa

P*

Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom
v skladu z indikacijami za predpisovanje.

027529

BINOCRIT raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 3000 i.e./0,3 ml, 6x
epoetin alfa

P*

Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom
v skladu z indikacijami za predpisovanje.

027537

BINOCRIT raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 4000 i.e./0,4 ml, 6x
epoetin alfa

P*

Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom
v skladu z indikacijami za predpisovanje.

027545

BINOCRIT raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 5000 i.e./0,5 ml, 6x
epoetin alfa

P*

Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom
v skladu z indikacijami za predpisovanje.

027561

BINOCRIT raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 6000 i.e./0,6 ml, 6x
epoetin alfa

P*

Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom
v skladu z indikacijami za predpisovanje.

027570

BINOCRIT raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 8000 i.e./0,8 ml, 6x
epoetin alfa

P*

Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom
v skladu z indikacijami za predpisovanje.

027588

BINOCRIT raztopina za injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi, 10 000 i.e./1,0 ml, 6x
epoetin alfa

P*

Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom
v skladu z indikacijami za predpisovanje.

Lista

Omejitev predpisovanja
Za zdravljenje primarne osteoporoze.
Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi
smernicami za zdravljenje osteoporoze.

Samo za zdravljenje keratoconjunktivitis sicca
ter v pooperativnem obdobju ali pri zdravljenju
poškodb očesa za dobo največ do enega meseca
po operaciji ali poškodbi.

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve
posebne komisije Zavoda.

Uradni list Republike Slovenije
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Delovna
šifra

Lastniško ime zdravila
Nelastniško ime zdravila

026794

BIONOLiPREL 2,5 mg/0,625 mg filmsko
obložene tablete, 30x
perindopril in indapamid

V

026840

BIONOLIPREL FORTE 5 mg/1,25 mg, filmsko
obložene tablete, 30x
perindopril in indapamid

V

026859

BIOPREXANIL COMBI 5 mg/1,25 mg, filmsko
obložene tablete, 30x
perindopril in indapamid

V

039004

CADUET 10 mg/10 mg filmsko obložene
tablete, 30x
amlodipin in atorvastatin

V*

Za bolnike z arterijsko hipertenzijo in sekundarno
preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih
vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l)
in LDL holesterola (> 2,5 mmol/l); za bolnike z
arterijsko hipertenzijo in primarno preventivo v
primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti
> 20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega
holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0
mmol/l ter za osebe, ki imajo arterijsko hipertenzijo
in družinsko hiperholesterolemijo.

038989

CADUET 5 mg/10 mg filmsko obložene
tablete, 30x
amlodipin in atorvastatin

V*

Za bolnike z arterijsko hipertenzijo in sekundarno
preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih
vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l)
in LDL holesterola (> 2,5 mmol/l); za bolnike z
arterijsko hipertenzijo in primarno preventivo v
primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti
> 20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega
holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0
mmol/l ter za osebe, ki imajo arterijsko hipertenzijo
in družinsko hiperholesterolemijo.

015237

CARBAGLU 200 mg disperzibilne tablete, 5x
kargluminska kislina

P

015075

CARBAGLU 200 mg disperzibilne tablete, 60x
kargluminska kislina

P

086002

Ciprofloksacin Lek 250 mg filmsko obložene
tablete 10x
ciprofloksacin

P*

Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo
izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v
primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana
z antibiogramom (občutljivost na kinolone in
odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru
neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja
zdravil izbire.

086029

Ciprofloksacin Lek 500 mg filmsko obložene
tablete 10x
ciprofloksacin

P*

Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo
izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v
primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana
z antibiogramom (občutljivost na kinolone in
odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru
neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja
zdravil izbire.

086045

Ciprofloksacin Lek 750 mg filmsko obložene
tablete 10x
ciprofloksacin

P*

Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo
izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v
primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana
z antibiogramom (občutljivost na kinolone in
odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru
neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja
zdravil izbire.

008397

CoAprovel 300 mg/ 25 mg filmsko obložene
tablete, 28
irbesartan in hidroklorotiazid

V*

Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske
konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z
izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo
prvega izbora.

015768

CoDiovan 320/ 25 mg filmsko obložene
tablete, 28x
valsartan in hidroklorotiazid

V*

Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske
konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z
izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo
prvega izbora.

Lista

Omejitev predpisovanja
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Delovna
šifra

Lastniško ime zdravila
Nelastniško ime zdravila

015750

CoDiovan 320/12,5 mg filmsko obložene
tablete, 28x
valsartan in hidroklorotiazid

V*

Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske
konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z
izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo
prvega izbora.

064661

CYMBALTA 30 mg gastrorezistentne kapsule
28x
duloksetin

P*

Samo na osnovi izvida psihiatra, nevrologa ali
diabetologa s priporočilom za predpis zdravila.

064688

CYMBALTA 60 mg gastrorezistentne kapsule
28x
duloksetin

P*

Samo na osnovi izvida psihiatra, nevrologa ali
diabetologa s priporočilom za predpis zdravila.

015164

CYSTAGON 150 mg trde kapsule, 100x
merkaptamin

P

015148

CYSTAGON 50 mg trde kapsule, 100x
merkaptamin

P

026913

EFEXIVA 150 mg trde kapsule s podaljšanim
sproščanjem, 28x
venlafaksin

P*

Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s
priporočilom za predpis zdravila.

026905

EFEXIVA 75 mg trde kapsule s podaljšanim
sproščanjem, 28x
venlafaksin

P*

Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s
priporočilom za predpis zdravila.

012840

EPREX 20.000 i.e./0,5 ml, (186 mcg)
napolnjena injekcijska brizga
rekombinantni humani epoetin alfa

P*

Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom
v skladu z indikacijami za predpisovanje.

024481

ETAMBUTOL 400 mg tablete, 100x
etambutol

P

021040

FOSRENOL 500 mg žvečljive tablete, 90x
lantanov karbonat

P*

Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustrezni dieti
in dializi plazemsko koncentracijo fosfata več kot
1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalcija več
kot 2,54 mmol/L ali pa hude kalcifikacije v žilah in
mehkih tkivih.

021059

FOSRENOL 750 mg žvečljive tablete, 90x
lantanov karbonat

P*

Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustrezni dieti
in dializi plazemsko koncentracijo fosfata več kot
1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalcija več
kot 2,54 mmol/L ali pa hude kalcifikacije v žilah in
mehkih tkivih.

014508

GRATON 1mg filmsko obložene tablete, 10x
granisetron

P

014630

GRATON 2mg filmsko obložene tablete, 10x
granisetron

P

017108

HUMIRA 40 mg raztopina za injiciranje v
napolnjeni injekcijski brizgi, 2x
adalimumab

P*

Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih
oddelkov in na gastroenterologe kliničnih oddelkov
po predhodnem soglasju Konzilija za kronične
vnetne črevesne bolezni.

000728

INEGY 10 mg/10 mg f filmsko obložene
tablete, 30x
ezetimib in simvastatin

V*

Le za osebe, ki izpolnjujejo omejitev predpisovanja
za statin na področju sekundarne preventive
srčnožilnih bolezni in za osebe z družinsko
hiperholesterolemijo, kadar z najučinkovitejšim
statinom ni dosežena ciljna vrednost holesterola.

000850

INEGY 10 mg/20 mg filmsko obložene tablete,
30x
ezetimib in simvastatin

V*

Le za osebe, ki izpolnjujejo omejitev predpisovanja
za statin na področju sekundarne preventive
srčnožilnih bolezni in za osebe z družinsko
hiperholesterolemijo, kadar z najučinkovitejšim
statinom ni dosežena ciljna vrednost holesterola.

026760

ITRASPORIN 100 mg trde kapsule, 15x
itrakonazol

P

026786

ITRASPORIN 100 mg trde kapsule, 28x
itrakonazol

P

Lista
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026735

ITRASPORIN 100 mg trde kapsule, 4x
itrakonazol

P

026972

KARBOX 150 mg filmsko obložene tablete,
100x
okskarbazepin

P

026980

KARBOX 150 mg filmsko obložene tablete,
50x
okskarbazepin

P

027120

KARBOX 300 mg filmsko obložene tablete,
100x
okskarbazepin

P

027090

KARBOX 300 mg filmsko obložene tablete,
50x
okskarbazepin

P

027260

KARBOX 600 mg filmsko obložene tablete,
100x
okskarbazepin

P

027251

KARBOX 600 mg filmsko obložene tablete,
50x
okskarbazepin

P

027685

KVELUX 100 mg filmsko obložene tablete, 60x
kvetiapin

P

027669

KVELUX 200 mg filmsko obložene tablete, 60x
kvetiapin

P

027693

KVELUX 25 mg filmsko obložene tablete, 60x
kvetiapin

P

027642

KVELUX 300 mg filmsko obložene tablete, 60x
kvetiapin

P

018732

KVENTIAX 100 mg filmsko obložene tablete,
60x
kvetiapin

P

018767

KVENTIAX 200 mg filmsko obložene tablete,
60x
kvetiapin

P

018775

KVENTIAX 25 mg filmsko obložene tablete,
60x
kvetiapin

P

018783

KVENTIAX 300 mg filmsko obložene tablete,
60x
kvetiapin

p

027278

KVETIAPIN MERCK 100 mg filmsko obložene
tablete, 60x
kvetiapin

P

027294

KVETIAPIN MERCK 200 mg filmsko obložene
tablete, 60x
kvetiapin

P

027316

KVETIAPIN MERCK 25 mg filmsko obložene
tablete, 60x
kvetiapin

P

027359

KVETIAPIN MERCK 300 mg filmsko obložene
tablete, 60x
kvetiapin

P

015300

LANTUS 100 I.E./ml (3,64 mg) raztopina za
injiciranje, inj.peresnik Solo Star 5x3ml
insulin glargin

P*

Lista

108 / 27. 11. 2007 /

Stran

14851

Omejitev predpisovanja

Omejitev predpisovanja na bolnike s težko vodljivo
sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2

Stran

14852 /

Št.

108 / 27. 11. 2007

Uradni list Republike Slovenije

Delovna
šifra

Lastniško ime zdravila
Nelastniško ime zdravila

024350

LIZINOPRIL GALEX 10 mg tablete, 30x
lizinopril

V

024414

LIZINOPRIL GALEX 20 mg tablete, 30x
lizinopril

V

024490

LIZINOPRIL GALEX 5 mg tablete, 30x
lizinopril

V

024520

LOFRAL 10 mg tablete, 30x
amlodipin

P

024660

LOFRAL 10 mg tablete, 60x
amlodipin

P

024686

LOFRAL 5 mg tablete, 30x
amlodipin

P

024830

LOFRAL 5 mg tablete, 60x
amlodipin

P

064866

LUMIGAN 0,3 mg/ml, kapljice za oko,
raztopina, 3 ml
bimatoprost

P

070785

LYRICA 150 mg kapsule 56x
pregabalin

P*

Le za dodatno zdravljenje epilepsije in
nevropatskih bolečin

070602

LYRICA 25 mg kapsule 56x
pregabalin

P*

Le za dodatno zdravljenje epilepsije in
nevropatskih bolečin

070815

LYRICA 300 mg kapsule 56x
pregabalin

P*

Le za dodatno zdravljenje epilepsije in
nevropatskih bolečin

070629

LYRICA 75 mg kapsule 56x
pregabalin

P*

Le za dodatno zdravljenje epilepsije in
nevropatskih bolečin

060798

MARVELON tablete, 21x
etinilestradiol in dezogestrel

P

025780

MEGACE 160 mg tablete, 30x
megestrol

P*

018805

MENDILEX 2 mg tablete, 50x
biperiden

P

093041

MIACALCIC NASAL 200 pršilo za nos 2ml
(2200 i.e./ml)
sintezni kalcitonin lososa

V*

Le za zdravljenje Sudeckove distrofije.

018821

MONKASTA 5 mg žvečljive tablete, 28x
montelukast

P*

Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in
hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom,
kadar privede do dokumentiranega izboljšanja
urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh.
glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa
je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem,
ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh
bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti
zdravljenja in dokumentirano spremljanje kazalcev
urejenosti astme.

017434

MONOSAN tbl 20 mg, 50x
izosorbidmononitrat

V

032476

NEBIDO 1000 mg/4 ml raztopina za injiciranje,
1x
testosteron

V*

009555

NOAX UNO 100 mg tablete s podaljšanim
sproščanjem, 10x tramadol

P

Lista

Omejitev predpisovanja

Za bolnice z napredovalim rakom dojke; za bolnice
z rakom endometrija in za paliativno oskrbo
onkoloških bolnikov s sindromom anoreksija kaheksija.

Le za bolnike s hipogonadizmom na osnovi
priporočila zdravnika kliničnega oddelka za
endokrinologijo UKC Ljubljana ali zdravnika
endokrinološkega oddelka UKC Maribor.
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009580

NOAX UNO 100 mg tablete s podaljšanim
sproščanjem, 30x
tramadol

P

008940

NOAX UNO 200 mg tablete s podaljšanim
sproščanjem, 10x
tramadol

P

008966

NOAX UNO 200 mg tablete s podaljšanim
sproščanjem, 30x
tramadol

P

009270

NOAX UNO 300 mg tablete s podaljšanim
sproščanjem, 10x
tramadol

P

009300

NOAX UNO 300 mg tablete s podaljšanim
sproščanjem, 30x
tramadol

P

015709

NOXAFIL peroralna suspenzija 105 ml (40
mg/ml)
posakonazol

P*

Zdravilo se sme predpisati le po predhodni
odobritvi infektologa za: a) nadaljevanje
bolnišničnega zdravljenja invazivne aspergiloze,
fusarioze, kromoblastomikoze in kokcidiomikoze,
ki niso odgovorili na običajna protiglivična zdravila
ali pa teh zdravil ne prenesejo; b) za zdravljenje
orofaringealne kandidoze kot terapija druge
izbire pri bolnikih s hudo okužbo ali pri bolnikih z
imunskim pomanjkanjem.

025925

OMNITROPE 3,3 mg/ml raztopina za injiciranje
1,5 ml, 1 vložek
somatropin

P*

Omejitev predpisovanja na endokrinologe
Pediatrične in Endokrinološke klinike

028665

OMNITROPE 6,7 mg/ml raztopina za injiciranje
1,5 ml, 1 vložek
somatropin

P*

Omejitev predpisovanja na endokrinologe
Pediatrične in Endokrinološke klinike.

038407

ONDANSTERON SANDOZ 4 mg filmsko
obložene tablete
ondansetron

P

038415

ONDANSTERON SANDOZ 8 mg filmsko
obložene tablete
ondansetron

P

006408

PLAVIX filmsko obložene tablete 75 mg, 28x
klopidogrel

V*

015598

PREZISTA 300 mg filmsko obložene tablete,
120x
darunavir

P

016896

PROCORALAN 5 mg filmsko obložene tablete,
56x
ivabradin

V*

Za bolnike z angino pektoris s sinusno tahikardijo,
ki imajo kontraindikacije za zaviralce adrenergičnih
receptorjev beta: samo na osnovi izvida
kardiologa.

016942

PROCORALAN 7,5 mg filmsko obložene
tablete, 56x
ivabradin

V*

Za bolnike z angino pektoris s sinusno tahikardijo,
ki imajo kontraindikacije za zaviralce adrenergičnih
receptorjev beta: samo na osnovi izvida kardiologa

022560

REBIF 8,8 mcg + 22mcg raztopina za
injiciranje, injekcijska brizga 0,5ml
interferon beta - 1a rekombinantni

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen na
OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne
komisije Zavoda.

Lista
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Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno
boleznijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI)
z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico
z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno
AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3.
s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi
1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12
mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3
mesece. V primeru zapore opornice po navodilu
intervencijskega kardiologa.
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025763

REQUIP MODUTAB 2 mg tablete s
podaljšanim delovanjem, 28x
ropinirol

P

025771

REQUIP MODUTAB 2 mg tablete s
podaljšanim delovanjem, 42x
ropinirol

P

025755

REQUIP MODUTAB 4 mg tablete s
podaljšanim delovanjem 28x
ropinirol

P

025747

REQUIP MODUTAB 8 mg tablete s
podaljšanim delovanjem 28x
ropinirol

P

026921

RISPOLUX 0,5 mg filmsko obložene tablete,
20x
risperidon

P

074993

ROACCUTANE kapsule 10 mg, 30x
izotretinoin

P*

Omejitev predpisovanja na dermatologe. Za
ženske v rodni dobi je možen predpis in izdaja
zdravila le za 1 mesec zdravljenja; zdravilo se sme
izdati v 7 dneh po predpisu.

075027

ROACCUTANE kapsule 20 mg, 30x
izotretinoin

P*

Omejitev predpisovanja na dermatologe. Za
ženske v rodni dobi je možen predpis in izdaja
zdravila le za 1 mesec zdravljenja; zdravilo se sme
izdati v 7 dneh po predpisu.

027430

SERTRALIN TEVA 100 mg filmsko obložene
tablete, 30x
sertralin

P

027464

SERTRALIN TEVA 50 mg filmsko obložene
tablete, 30x
sertralin

P

014699

SIMVASTATIN MERCK 10 mg filmsko
obložene tablete, 30x
simvastatin

P*

Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih
bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega
holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5
mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane
celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če
so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in
LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo
družinsko hiperholesterolemijo.

014702

SIMVASTATIN MERCK 10 mg filmsko
obložene tablete, 90x
simvastatin

P*

Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih
bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega
holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5
mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane
celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če
so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in
LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo
družinsko hiperholesterolemijo.

014770

SIMVASTATIN MERCK 20 mg filmsko
obložene tablete, 30x
simvastatin

P*

Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih
bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega
holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5
mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane
celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če
so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in
LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo
družinsko hiperholesterolemijo.

014800

SIMVASTATIN MERCK 20 mg filmsko
obložene tablete, 90x
simvastatin

P*

Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih
bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega
holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5
mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane
celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če
so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in
LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo
družinsko hiperholesterolemijo.
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014940

SIMVASTATIN MERCK 40 mg filmsko
obložene tablete, 30x
simvastatin

P*

Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih
bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega
holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5
mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane
celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če
so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in
LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo
družinsko hiperholesterolemijo.

015130

SIMVASTATIN MERCK 40 mg filmsko
obložene tablete, 90x
simvastatin

P*

Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih
bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega
holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5
mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane
celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če
so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in
LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo
družinsko hiperholesterolemijo.

026638

SOREL 0,05 mg/g mazilo, 120 g
kalcipotriol

P

026620

SOREL 0,05 mg/g mazilo, 30 g
kalcipotriol

P

008095

SPRYCEL 20 mg f.o.tbl, 56x
dasatinib

P*

Predpisovanje omejeno na hematologe in
interniste onkologe.

008010

SPRYCEL 20 mg f.o.tbl, 60x
dasatinib

P*

Predpisovanje omejeno na hematologe in
interniste onkologe.

008290

SPRYCEL 50 mg f.o.tbl, 56x
dasatinib

P*

Predpisovanje omejeno na hematologe in
interniste onkologe.

008150

SPRYCEL 50 mg f.o.tbl, 60x
dasatinib

P*

Predpisovanje omejeno na hematologe in
interniste onkologe.

008338

SPRYCEL 70 mg f.o.tbl, 56x
dasatinib

P*

Predpisovanje omejeno na hematologe in
interniste onkologe.

008320

SPRYCEL 70 mg f.o.tbl, 60x
dasatinib

P*

Predpisovanje omejeno na hematologe in
interniste onkologe.

099500

STRATTERA 10 mg trde kapsule, 7x
atomoksetin

P*

Le na osnovi priporočila pedopsihiatra, psihiatra ali
nevrologa kadar hiperkinetične motnje ni mogoče
urediti z metilfenidatom.

099513

STRATTERA 18 mg, trde kapsule, 7x
atomoksetin

P*

Le na osnovi priporočila pedopsihiatra, psihiatra ali
nevrologa kadar hiperkinetične motnje ni mogoče
urediti z metilfenidatom.

099527

STRATTERA 25 mg, trde kapsule, 28x
atomoksetin

P*

Le na osnovi priporočila pedopsihiatra, psihiatra ali
nevrologa kadar hiperkinetične motnje ni mogoče
urediti z metilfenidatom.

099530

STRATTERA 40 mg, trde kapsule, 28x
atomoksetin

P*

Le na osnovi priporočila pedopsihiatra, psihiatra ali
nevrologa kadar hiperkinetične motnje ni mogoče
urediti z metilfenidatom.

099544

STRATTERA 60 mg, trde kapsule, 28x
atomoksetin

P*

Le na osnovi priporočila pedopsihiatra, psihiatra ali
nevrologa kadar hiperkinetične motnje ni mogoče
urediti z metilfenidatom.

018589

SUTENT 12,5 mg trde kaps. 30x
sunitinib

P*

Le za bolnike z razsutim rakom ledvic in za
zdravljenje GIST, kadar zdravljenje z imatinibom ni
uspešno; le na osnovi mnenja konzilija internistov
onkologov OI.

018597

SUTENT 25 mg trde kaps. 30x
sunitinib

P*

Le za bolnike z razsutim rakom ledvic in za
zdravljenje GIST, kadar zdravljenje z imatinibom ni
uspešno; le na osnovi mnenja konzilija internistov
onkologov OI.
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018619

SUTENT 50 mg trde kaps. 30x
sunitinib

P*

001422

TARKA 180 mg/2 mg tablete s podaljšanim
sproščanjem, 28x
trandolapril in verapamil

V

016420

TEMODAL 140 mg trde kapsule, 5x
temozolomid

P

016497

TEMODAL 180 mg trde kapsule, 5x
temozolomid

P

014680

TONOGEN XL 4 mg tablete s podaljšanim
delovanjem, 28x
doksazosin

V

027758

TOPILEP 100 mg filmsko obložene tablete,
60x
topiramat

P

027782

TOPILEP 200 mg filmsko obložene tablete,
60x
topiramat

P

027804

TOPILEP 25 mg filmsko obložene tablete, 60x
topiramat

P

027812

TOPILEP 50 mg filmsko obložene tablete, 60x
topiramat

P

039977

Transtec 35 µg/h transdermalni obliž, 4x
buprenorfin

P

039985

Transtec 52 µg/h transdermalni obliž, 4x
buprenorfin

P

039993

Transtec 70 µg/h transdermalni obliž, 4x
buprenorfin

P

010600

TRIGILA 25 mg tablete, 30x
lamotrigin

P

010570

TRIGILA 100 mg tablete, 30x
lamotrigin

P

010740

TRIGILA 50 mg tablete, 30x
lamotrigin

P

026883

VALACIKLOVIR LEK 500 mg filmsko obložene
tablete, 10x
valaciklovir

V

026875

VALACIKLOVIR LEK 500 mg filmsko obložene
tablete, 42x
valaciklovir

V

015466

WILZIN 25 mg trde kapsule, 250x,
cink

P

015474

WILZIN 50 mg trde kapsule, 250x
cink

P

076562

XYZAL 0,5 mg/ml peroralna raztopina; 200ml
levocetirizin

V*

019194

YARINA filmsko obložene tablete, 21x
drospirenon in etinilestradiol

P

001481

YASMINELLE filmsko obložene tablete, 21x
drospirenon in etinilestradiol

P

018872

ZOLRIX 10 mg orodisperzibilne tablete, 28x
olanzapin

P

Lista
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Le za bolnike z razsutim rakom ledvic in za
zdravljenje GIST, kadar zdravljenje z imatinibom ni
uspešno; le na osnovi mnenja konzilija internistov
onkologov OI.
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018856

ZOLRIX 10 mg tablete, 28x
olanzapin

P

019500

ZOLRIX 5 mg orodisperzibilne tablete, 28x
olanzapin

P

019330

ZOLRIX 5 mg tablete, 28x
olanzapin

P

070432

ZOMETA 4 mg/5 ml koncentrat za raztopino za
infundiranje, 1x
zoledronska kislina

P*

Le na osnovi priporočila hematologa, onkologa ali
urologa za zdravljenje bolnikov z zasevki v kosteh
in za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma;
uporaba omejena na največ dve leti.

011061

ZYLLT filmsko obložene tablete 75 mg 28x
klopidogrel

V*

Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno
boleznijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI)
z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico
z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno
AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3.
s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi
1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12
mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3
mesece. V primeru zapore opornice po navodilu
intervencijskega kardiologa
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010693

AGENERASE 150 mg kaps. 240x150mg

N

030473

ATIFAN 125 mg tbl. 14x

N

011452

BELODERM krema 100 g 0,05%

N

011517

BELODERM krema 30 g 0,05%

N

011487

BELODERM mazilo 30 g 0,05%

N

045098

BISOBLOCK 10 mg tbl. 100x

N

045071

BISOBLOCK 10 mg tbl. 30x

N

045063

BISOBLOCK 5 mg tbl. 100x

N

077798

CLIVARIN 1432 i.e. inj.10x1432 i.e. anti-Xa/0,25ml

N

021334

DALACIN C kaps. 16x150mg

N

090638

DALACIN C kaps. 16x300mg

N

082112

DALACIN C prašek za peroral.susp.80ml (75mg/5ml)

N

023256

DEXAMETHASON-NEOMYCIN kapljice za oko in uho 5ml

N

088463

DIPROSONE krema 15 g 0,05%

N

011142

DISOPYRAMIDE kaps. 50x100mg

N

009695

ECALIN 1% dermal.pršilo 50g

N

026867

ECALIN krema 30 g 1%

N

074861

FUCIDIN film.obl.tbl. 12x250mg

N

090042

GLIVEC 50 mg kaps. 30x

N

028363

GLUFORMIN film.obl.tbl. 60x850mg

N

095737

HUMAJECT REGULAR susp.za inj.5x300 i.e./3ml

N

039357

INDOMETACIN svečka 10x100mg

N

060097

IRUZID 20/12,5mg tbl. 30x

N

016063

LINDRON 10 mg tbl. 28x10mg

N

002453

MIXTARD 10 PENFILL susp.za inj. vložek 100 i.e./ml 3 ml 5x

N

083585

MONO-5-WOLF 40 mg tbl. 50x

N

079758

NELIT 60 peroral.prašek 20x4,66 g

N

018007

NeoRecormon 60.000 i.e. vložek 1x

N

012505

PALLADONE SR 2 mg kaps.s prirej.sprošč.56x

N

012602

PALLADONE SR 24 mg kaps.s prirej.sprošč.56x

N

052590

PERSANTIN 75 mg obl.tbl. 50x

N

212792

PREGOMIN AS prašek 400g

N

070548

PROLEKOFEN tbl. 50x300mg

N

000183

RANITAL 75 mg film.tbl. 10x

N

005649

REMERON 30 mg obl.tbl. 30x

N

005665

REMERON 45 mg obl.tbl. 30x

N

040002

REMINYL 4mg/ml peroral.razt. 100ml

N

036048

SEVREDOL 10 mg film.obl.tbl. 30x

N

036927

SEVREDOL 10 mg film.obl.tbl. 60x

N

036072

SEVREDOL 20 mg film.obl.tbl. 30x

N

036102

SEVREDOL 20 mg film.obl.tbl. 60x

N

032336

SINEPRES obl.tbl. 50x

N

004766

SINVACOR 80 mg film.obl.tbl. 28x

N

079146

STEDIRIL obl.tbl. 21x

N

000175

TASMAR film.obl.tbl. 100x100mg

N

000167

TASMAR film.obl.tbl. 100x200mg

N

013536

TOPAMAX 25mg kaps. 60x

N

010650

ZYRTEC 10 mg/ml peroral.kapljice 10 ml

N
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PRILOGA 3
SEZNAM RAZVRSTITEV MEDSEBOJNO ZAMENLJIVIH ZDRAVIL Z NAJVIŠJO PRIZNANO VREDNOSTJO

nelastniško ime
lastniško ime
OMEPRAZOL

ATC
del.šifra

lista

najvišja priz
nana vrednost brez
DDV

A02BC01

kapsula 10 mg
ORTANOL S 10 mg trda kaps. 30x

020877

PC

8,57

014044

PC

8,00

040762

PC

8,00

Gasec 20 mg kaps. 14x

055204

PC

6,37

ORTANOL 20 mg trda kaps. 14x

001848

PC

6,37

ULTOP 20 mg kaps. plastenka 14x

040770

PC

6,37

ULZOL 20 mg kaps. 14x

013080

PC

6,37

ORTANOL 20mg trda kaps. 28x

006491

PC

12,43

ULTOP 20 mg kaps. plastenka 28x

040797

PC

12,43

ULZOL 20 mg kaps. 28x

039616

PC

12,43

ORTANOL 40 mg trde kaps. 28x

013943

PC

13,80

ORTANOL 40mg trda kaps. 30x

020869

PC

14,79

ULTOP 40 mg kaps. plastenka 14x

040819

PC

6,90

ULTOP 40 mg kaps. plastenka 28x

040827

PC

13,80

ORTANOL S 10 mg trde kaps. 28x
ULTOP S 10 mg kaps. plastenka 28x
kapsula 20 mg 14 x

kapsula 20 mg 28 x

kapsula 40 mg

PANTOPRAZOL

A02BC02

tableta gastrorezistentna 20 mg
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x

023507

PC

11,47

CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 56x

023485

PC

22,94

NOLPAZA gastrorezist.tbl. 20 mg 28x

013200

PC

11,47

CONTROLOC 40 mg gastrorezist.tbl. 14x

089842

PC

9,02

NOLPAZA gastrorezist. tbl. 40 mg 14x

013510

PC

9,02

CONTROLOC 40 mg gastrorezist.tbl. 28x

091413

PC

17,92

NOLPAZA gastrorezist. tbl. 40 mg 28x

013650

PC

17,92

tableta gastrorezistentna 40 mg 14x

tableta gastrorezistentna 40 mg 28x

ONDANSETRON

A04AA01

tableta 4 mg
ONILAT tbl. 10x4mg

074691

PC

28,26

ZOFRAN 4 mg film.obl.tbl. 10x

065188

PC

28,26
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ATC
del.šifra

lista

najvišja priz
nana vrednost brez
DDV

A04AA02

tableta 2 mg
Granisetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x

002267

PC

57,48

KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x

012971

PC

57,48

URSODEOKSIHOLNA KISLINA

A05AA02

kapsula 250 mg
URSOFALK 250 mg kaps. 50x

068624

PC

16,09

URSOSAN kaps. 100x250mg

015059

PC

32,18

URSOSAN kaps. 50x250mg

094064

PC

16,09

MESALAZIN

A07EC02

rektal. susp. 4 g
SALOFALK rektalna susp. 7x4g/60ml

049778

PC

29,93

SAMEZIL rektal.susp. 4g/100ml 7x

020931

PC

29,93

METFORMIN

A10BA02

tableta 500 mg
AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x

013609

PC

4,95

GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x

040878

PC

4,95

SIOFOR 500 mg tbl. 60x

076082

PC

2,97

AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x

055581

PC

4,47

GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x

011320

PC

4,47

SIOFOR 850 mg tbl. 60x

076058

PC

2,68

AGLURAB 1000 mg tbl. 60x

001660

PC

5,56

GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x

040886

PC

5,56

SIOFOR 1000 mg tbl. 60x

025550

PC

5,56

tableta 850 mg

tableta 1000 mg

GLIMEPIRID

A10BB12

tableta 1 mg
AMARYL 1 mg tbl. 30x

000027

PC

1,65

Betaglid tbl. 1 mg 30x

039098

PC

1,65

Glimepirid Lek 1 mg tbl. 30x

038709

PC

1,65

000108

PC

3,19

tableta 2 mg
AMARYL 2 mg tbl. 30x
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DDV

ATC
del.šifra

lista

Betaglid tbl. 2 mg 30x

039128

PC

3,19

Glimepirid Lek 2 mg tbl. 30x

038725

PC

3,19

Trical 2 mg tbl. 30x

038059

PC

3,19

AMARYL 3 mg tbl. 30x

000140

PC

4,43

Betaglid tbl. 3 mg 30x

039144

PC

4,43

Glimepirid Lek 3 mg tbl. 30x

038741

PC

4,43

Trical 3 mg tbl. 30x

038113

PC

4,43

tableta 3 mg

MOKSONIDIN

C02AC05

tableta 0,2 mg
CYNT 0,2 film.obl.tbl. 30x

072591

VC

4,17

Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x

014788

VC

4,17

CYNT 0,3 film.obl.tbl. 30x

072605

VC

4,88

Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x

014826

VC

4,88

CYNT 0,4 film.obl.tbl. 30x

072613

VC

6,83

Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x

014850

VC

6,83

tableta 0,3 mg

tableta 0,4 mg

DOKSAZOSIN

C02CA04

tableta 2 mg
KAMIREN 2 mg tbl. 20x

022411

VC

3,82

KAMIREN 2 mg tbl. 90x

020699

VC

17,19

TONOCARDIN tbl. 2 mg 20x

060283

VC

3,82

KAMIREN 4 mg tbl. 20x

022438

VC

4,84

TONOCARDIN tbl. 4 mg 20x

060313

VC

4,84

CARDURA XL 4mg tbl.s prirej.sprošč. 28x

013307

VC

6,41

KAMIREN XL 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x

025240

VC

6,87

KAMIREN 4 mg tbl. 90x

020737

VC

20,16

TONOCARDIN tbl. 4 mg 90 x

003140

VC

20,16

tableta 4 mg 20x

tableta s podaljšanim sproščanjem 4 mg

tableta 4 mg 90x

INDAPAMID

C03BA11

tableta s podaljšanim sproščanjem 1,5 mg
RAWEL SR film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.1,5 mg 30x

062170

PC

4,80

TERTENSIF SR film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x1,5 mg

005371

PC

4,80
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ATC
del.šifra

lista

najvišja priz
nana vrednost brez
DDV

C07AB07

tableta 5 mg
BISOBLOCK 5 mg tbl. 30x

045055

VC

1,85

BYOL 5 mg film.obl.tbl. 100x

032255

VC

6,17

BYOL 5 mg film.obl.tbl.30x

060666

VC

1,85

CONCOR 5 mg film.obl.tbl. 30x

011444

VC

1,85

BYOL 10 mg film.obl.tbl. 100x

032298

VC

11,40

BYOL 10 mg film.obl.tbl.30x

060674

VC

3,42

CONCOR 10 mg film.obl.tbl. 30x

011584

VC

3,42

tableta 10 mg

KARVEDILOL

C07AG02

tableta 3,125 mg
CARVETREND tbl. 3,125 mg 28x

063789

PC

1,84

CORYOL tbl. 3,125 mg 28x

034053

PC

1,84

DILATREND tbl. 3,125 mg 28x

014990

PC

1,84

Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x

067466

PC

2,68

CARVETREND tbl. 6,25 mg 28x

063819

PC

2,50

CORYOL 6,25 mg tbl. 28x

019119

PC

2,50

DILATREND tbl. 6,25 mg 28x

004707

PC

2,50

Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x

067814

PC

3,10

CARVETREND tbl. 12,5 mg 28x

063827

PC

2,89

CORYOL 12,5 mg tbl. 28x

005738

PC

2,89

DILATREND tbl. 12,5 mg 28x

004715

PC

2,89

Carvedigamma 25 mg film.obl.tbl. 30x

067881

PC

5,34

CARVETREND tbl. 25 mg 28x

063835

PC

4,98

CORYOL 25 mg tbl. 28x

006300

PC

4,98

DILATREND tbl. 25 mg 28x

021644

PC

4,98

tableta 6,25 mg

tableta 12,5 mg

tableta 25 mg

AMLODIPIN

C08CA01

tableta 5 mg
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x

010677

PC

3,15

AMLOPIN 5 mg tbl. 90x

040967

PC

9,45

NORVASC 5 mg tbl. 30x

007471

PC

3,15

TENOX 5 mg tbl. 30x

014168

PC

3,15
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najvišja priz
nana vrednost brez
DDV

ATC
del.šifra

lista

AMLOPIN 10 mg tbl. 30x

010685

PC

3,82

AMLOPIN 10 mg tbl. 90x

040983

PC

11,46

NORVASC 10 mg tbl. 30x

007501

PC

3,82

TENOX 10 mg tbl. 30x

014176

PC

3,82

tableta 10 mg

ENALAPRIL

C09AA02

tableta 5 mg 20x
ENAP tbl. 5 mg 20x

001163

PC

1,52

ENAZIL 5 mg tbl. 20x

012262

PC

1,52

OLIVIN 5 mg tbl. 20x

059668

PC

1,52

ENAP tbl. 5 mg 90x

020109

PC

6,71

OLIVIN 5 mg tbl. 90x

059005

PC

6,71

ENAP tbl. 10 mg 20x

027766

PC

2,17

ENAZIL 10 mg tbl. 20x

012254

PC

2,17

OLIVIN 10 mg tbl. 20x

059412

PC

2,17

ENAP tbl. 10 mg 90x

028479

PC

9,23

OLIVIN 10 mg tbl. 90x

059064

PC

9,23

ENAP tbl. 20 mg 20x

027774

PC

4,14

ENAZIL 20 mg tbl. 20x

012246

PC

4,14

OLIVIN 20 mg tbl. 20x

029904

PC

4,14

ENAP tbl. 20 mg 90x

020087

PC

17,64

OLIVIN 20 mg tbl. 90x

059102

PC

17,64

tableta 5 mg 90x

tableta 10 mg 20x

tableta 10 mg 90x

tableta 20 mg 20x

tableta 20 mg 90x

LIZINOPRIL

C09AA03

tableta 10 mg
IRUMED 10 mg tbl. 30x

010421

VC

2,67

SKOPRYL 10 mg tbl. 20x

099484

VC

1,78

IRUMED 20 mg tbl. 30x

010448

VC

5,67

SKOPRYL 20 mg tbl. 20x

099498

VC

3,78

tableta 20 mg
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ATC
del.šifra

lista

najvišja priz
nana vrednost brez
DDV

C09AA04

tableta 4 mg
Prenessa tbl. 4 mg 30x

032603

VC

10,90

083712

VC

10,90

Prenessa tbl. 8 mg 30x

099774

VC

20,81

PREXANIL 8 mg tbl. 30x

019933

VC

20,81

PREXANIL 4 mg tbl. 30x
tableta 8 mg

RAMIPRIL

C09AA05

tableta 1,25 mg od 20 do 30x
AMPRIL tbl. 1,25 mg tbl. 28 x

062235

VC

2,64

PIRAMIL 1,25 mg tbl. 28x

016276

VC

2,64

TRITACE 1,25 mg tbl. 28x

057797

VC

2,64

AMPRIL tbl. 1,25 mg tbl. 84 x

062278

VC

7,77

PIRAMIL 1,25 mg tbl. 100x

016292

VC

9,25

AMPRIL tbl. 2,5 mg tbl. 28 x

062308

VC

3,22

Meramyl 2,5 mg tbl. 30x

032093

VC

3,45

PIRAMIL 2,5 mg tbl. 28x

016330

VC

3,22

TRITACE 2,5 mg tbl. 28x

057827

VC

3,22

AMPRIL tbl. 2,5 mg tbl. 84 x

062375

VC

9,58

PIRAMIL 2,5 mg tbl. 100x

016349

VC

11,40

AMPRIL tbl. 5 mg tbl. 28 x

062499

VC

4,31

Meramyl 5 mg tbl. 30x

032433

VC

4,62

PIRAMIL 5 mg tbl. 28x

016373

VC

4,31

TRITACE 5 mg tbl. 28x

057835

VC

4,31

AMPRIL tbl. 5 mg tbl. 84 x

062545

VC

12,56

PIRAMIL 5 mg tbl. 100x

016454

VC

14,95

AMPRIL tbl. 10 mg tbl. 28 x

062588

VC

6,57

Meramyl 10 mg tbl. 30x

032441

VC

7,04

PIRAMIL 10 mg tbl. 28x

016470

VC

6,57

TRITACE 10 mg tbl. 28 x

070912

VC

6,57

tableta 1,25 mg od 50 do 100x

tableta 2,5 mg od 20 do 30x

tableta 2,5 mg od 50 do 100x

tableta 5 mg od 20 do 30x

tableta 5 mg od 50 do 100x

tableta 10 mg od 20 do 30x
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AMPRIL tbl. 10 mg tbl. 84 x

062626

VC

19,14

PIRAMIL 10 mg tbl. 100x

016489

VC

22,78

tableta 10 mg od 50 do 100x

PERINDOPRIL IN INDAPAMID

C09BA04

tableta 2 mg/0,625 mg
NOLIPREL tbl. 2 mg/0,625 mg 30x

014133

VC

13,20

Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x

010987

VC

13,20

NOLIPREL FORTE tbl. 4 mg/1,25 mg 30x

014141

VC

14,09

Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x

011193

VC

14,09

PREXANIL COMBI tbl. (4mg/1,25mg) 30x

035963

VC

14,09

tableta 4 mg/1,25 mg

RAMIPRIL IN HIDROKLOROTIAZID

C09BA05

tableta (2,5 + 12,5) mg
AMPRIL HL tbl. 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x

037702

VC

3,06

Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 100x

001104

VC

10,93

Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x

036765

VC

3,06

TRITAZIDE 2,5mg/12,5mg tbl. 28x

012483

VC

3,06

AMPRIL HD tbl. 5 mg/25 mg tbl. 28x

037699

VC

3,96

Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 100x

001155

VC

14,14

Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x

036773

VC

3,96

TRITAZIDE 5mg/25mg tbl. 28x

012491

VC

3,96

tableta (5 + 25) mg

LOSARTAN

C09CA01

tableta 50 mg
COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x

059498

VC*

12,03

LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 28x

076023

VC*

12,03

LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 84x

020761

VC*

36,08

Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (2x14 tbl.)

007994

VC*

12,03

Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (4x7 tbl.)

075574

VC*

12,03

COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x

012289

VC*

20,37

LORISTA film.obl.tbl. 100 mg 28x

099649

VC*

20,37

tableta 100 mg

VALSARTAN

C09CA03

tableta 80 mg
DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x

050555

VC*

12,16

Valsacor film.obl.tbl. 80 mg 28x

099973

VC*

12,16
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DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x

050563

VC*

14,73

Valsacor film.obl.tbl. 160 mg 28x

099990

VC*

14,73

tableta 160 mg

TELMISARTAN

C09CA07

tableta 40 mg
MICARDIS 40 mg tbl. 28x

003891

VC*

15,83

PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x

004944

VC*

15,83

MICARDIS 80 mg tbl. 28x

003883

VC*

19,27

PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x

004928

VC*

19,27

tableta 80 mg

LOSARTAN IN HIDROKLOROTIAZID

C09DA01

tableta (50+12,5) mg
HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x

001554

VC*

12,18

LORISTA H film.obl.tbl. (50mg+12.5mg) 28x

030171

VC*

12,18

Losartic HC film.obl.tbl. 50 mg/12 mg 28x

075507

VC*

12,18

FORTZAAR film.obl.tbl. 28x (100mg +25mg)

010405

VC*

20,47

LORISTA HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28 x

090204

VC*

20,47

tableta (100+25) mg

TELMISARTAN IN HIDROKLOROTIAZID

C09DA07

tableta (40+12,5) mg
MicardisPlus 40/12,5 mg tbl. 28x

030414

VC*

16,11

PRITORPLUS 40mg/12,5mg mg film.obl.tbl. 28x

014273

VC*

16,11

MicardisPlus 80/12,5 mg tbl. 28x

030422

VC*

19,56

PRITORPLUS 80mg/12,5mg mg film.obl.tbl. 28x

014303

VC*

19,56

tableta (80+12,5) mg

SIMVASTATIN

C10AA01

tableta 10 mg 20 do 30 x
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x

038423

PC*

4,62

SINVACOR 10 mg film.obl.tbl.30x

023825

PC*

4,95

VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x

090069

PC*

4,62

Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 98x

038431

PC*

15,24

VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x

013420

PC*

13,06

Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x

038458

PC*

8,71

SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x

012890

PC*

8,71

tableta 10 mg 84 ali 98 x

tableta 20 mg 20 ali 28 x
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VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x

090077

PC*

8,71

ZORSTAT film.obl.tbl. 20 mg 28x

035394

PC*

8,71

Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 98x

038466

PC*

30,48

SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x

012866

PC*

30,48

VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x

013439

PC*

26,13

ZORSTAT film.obl.tbl. 20 mg 84x

035408

PC*

26,13

Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x

038474

PC*

12,05

SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x

034002

PC*

12,05

VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x

019038

PC*

12,05

ZORSTAT film.obl.tbl. 40 mg 28x

035416

PC*

12,05

Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x

038482

PC*

42,85

SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x

012831

PC*

42,85

VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x

013447

PC*

36,73

ZORSTAT film.obl.tbl. 40 mg 84x

035424

PC*

36,73

tableta 20 mg 84 ali 98 x

tableta 40 mg 28 x

tableta 40 mg 84 ali 98 x

LOVASTATIN

C10AA02

tableta 20 mg
ARTEIN 20 mg tbl. 20x

000744

PC*

4,74

HOLETAR tbl. 20x20mg

082945

PC*

4,74

ATORVASTATIN

C10AA05

tableta 10 mg
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x

081000

PC*

10,58

ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x

040177

PC*

31,74

SORTIS 10 mg film.obl.tbl. 30x

008923

PC*

10,58

TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x

019127

PC*

10,58

TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x

040487

PC*

31,74

ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x

080179

PC*

19,22

ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x

040185

PC*

57,66

SORTIS 20 mg film.obl.tbl. 30x

008974

PC*

19,22

TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x

019208

PC*

19,22

TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x

040509

PC*

57,66

tableta 20 mg
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ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 30x

032026

PC*

25,39

ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 90x

032042

PC*

76,16

SORTIS 40 mg film.obl.tbl. 30x

024120

PC*

25,39

TULIP 40 mg film.obl.tbl. 30x

052809

PC*

25,39

TULIP 40 mg film.obl.tbl. 90x

052833

PC*

76,16

tableta 40 mg

TERBINAFIN

D01BA02

tableta 250 mg
ATIFAN 250 mg tbl. 14x

030449

PC

11,54

LAMISIL tbl. 14x250mg

085170

PC

11,54

Terbinafin Merck 250 mg tbl. 14x

034754

PC

11,54

LEVONORGESTREL IN ETINILESTRADIOL

G03AA07

tableta (0,15+0,03) mg
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21

051373

PC

4,86

Rigevidon obl.tbl. 21 x

081108

PC

1,62

STEDIRIL M obl.tbl. 21x

032581

PC

1,62

GESTODEN IN ETINILESTRADIOL

G03AA10

tableta (0,075+0,03)mg
FEMODEN obl.tbl. 21x

086584

PC

3,39

LINDYNETTE 30 µg obl.tbl. 21 x

081027

PC

3,39

MINULET obl.tbl. 21x

076740

PC

3,39

HARMONET obl.tbl. 21x

020117

PC

3,31

LINDYNETTE 20 µg obl.tbl. 21 x

080853

PC

3,31

LOGEST tbl. 21x

008516

PC

3,31

tableta (0,075+0,02)mg

TAMSULOZIN

G04CA02

kapsula s prirejenim sproščanjem 0,4 mg
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x

075485

VC

7,36

Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x

039403

VC

7,36

Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x

001376

VC

22,08

TamsuMerck 0,4 mg kaps.s podaljš.sprošč. 30x

038970

VC

7,36

Tanyz trde kaps.s podaljš.sprošč. 0,4 mg 30x

038245

VC

7,36

FINASTERID

G04CB01

tableta 5 mg
Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x

052418

VC

13,62

PROSTIDE obl.tbl. 28x5mg

097187

VC

13,62
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J01CR02

peroralna suspenzija 400 mg/5ml
AMOKSIKLAV 2X peroral.susp.70ml (457mg/5ml)

096938

PC*

3,33

AUGMENTIN 2X peroral.susp.70ml 457mg/5ml

005967

PC*

3,33

AMOKSIKLAV 2X tbl. 10x1000mg

000639

PC*

6,98

Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 10x

052906

PC*

6,98

AUGMENTIN 1000 mg film.obl.tbl. 10x

005894

PC*

6,98

BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 10x

017485

PC*

6,98

BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 14x

019143

PC*

9,77

tableta 875 mg ali tableta za peroralno suspenzijo 875 mg

KLARITROMICIN

J01FA09

peroralna suspenzija 125 mg/5ml
Clarosip 125 mg zrnca za peroral.susp. slamica 14x125 mg

032204

PC

3,35

FROMILID peroral.susp.zrnca 60 ml 125mg/5ml

078069

PC

2,87

Clarogen 250mg tbl. 14x

001830

PC

5,12

FROMILID 250 mg film.obl.tbl. 14x

096989

PC

5,12

LEKOKLAR film.obl.tbl. 14x250mg

093807

PC

5,12

FROMILID UNO tbl.s podaljš.sprošč. 7x500mg

013854

PC

6,02

LEKOKLAR XL 500 mg tbl.s prirejen.sprošč.7x

027227

PC

6,02

tableta 250 mg

tableta s podaljšanim sproščanjem 500 mg

AZITROMICIN

J01FA10

peroralna suspenzija 200mg
SUMAMED prašek za peroral.susp.200mg/5ml 20 ml

002569

PC

5,74

ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 20 ml

055069

PC

5,74

Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x

033723

PC

6,44

SUMAMED 250 mg trde kaps. 6x

032824

PC

6,44

ZITROCIN kaps. 6x250mg

055107

PC

6,44

Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 2x

033731

PC

3,54

SUMAMED S 500 mg film.obl.tbl. 2x

096768

PC

3,54

AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x

033022

PC

5,32

Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x

033758

PC

5,32

tableta oz. kapsula 250 mg

tableta 500 mg 2x

tableta 500 mg 3x
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SUMAMED 500 mg film.obl.tbl. 3x

002593

PC

5,32

ZITROCIN film.obl.tbl. 3x500mg

055034

PC

5,32

CIPROFLOKSACIN

J01MA02

tableta 250 mg
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x

037044

PC*

4,63

CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x

015628

PC*

4,63

Ciprofloksacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x

086002

PC*

4,63

CIPRUM tbl. 250 mg tbl. 10x

080268

PC*

4,63

CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x

040398

PC*

8,80

CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x

022454

PC*

8,80

Ciprofloksacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x

086029

PC*

8,80

CIPRUM tbl. 500 mg tbl. 10x

090158

PC*

8,80

CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x

055336

PC*

14,42

CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x

065765

PC*

14,42

Ciprofloksacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x

086045

PC*

14,42

CIPRUM tbl. 750 mg tbl. 10x

090166

PC*

14,42

tableta 500 mg

tableta 750 mg

FLUKONAZOL

J02AC01

kapsula 50 mg
DIFLAZON kaps. 7x50mg

001317

PC

10,72

DIFLUCAN kaps. 7x50mg

056391

PC

10,72

FLUCONAZOLE PLIVA kaps. 50 mg 7x

083402

PC

10,72

Flukonazol Lek 50 mg trde kaps. 7x

014745

PC

10,72

DIFLUCAN kaps. 7x100mg

069000

PC

20,74

FLUCONAZOLE PLIVA kaps. 100 mg 7x

083461

PC

20,74

Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x

034703

PC

20,74

DIFLAZON kaps. 28x100mg

001341

PC

80,22

DIFLUCAN kaps. 28x100mg

067563

PC

80,22

FLUCONAZOLE PLIVA kaps. 100 mg 28x

083542

PC

80,22

Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 28x

034738

PC

80,22

DIFLAZON kaps. 1x150mg

001023

PC

3,88

DIFLUCAN kaps. 1x150mg

067636

PC

3,88

kapsula 100 mg 7x

kapsula 100 mg 28x

kapsula 150 mg
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FLUCONAZOLE PLIVA kaps. 150 mg 1x

083607

PC

3,88

Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x

034746

PC

3,88

ITRAKONAZOL

J02AC02

kapsula 100 mg
ITRACOL kaps. 100 mg 28x

041556

PC

28,29

SPORANOX kaps. 28x100 mg

080047

PC

28,29

DIKLOFENAK

M01AB05

svečka 50 mg
NAKLOFEN svečka 10x50mg

054119

PC

0,99

VOLTAREN svečke 50 mg 10x

094994

PC

0,99

OLFEN LACTAB 50 mg film.obl.tbl. 20x

073164

PC

1,57

VOLTAREN FORTE obl.tbl. 50 mg 20x

035157

PC

1,57

NAKLOFEN SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x

054143

PC

2,11

OLFEN 100 SR DEPOCAPS kaps. 20x100mg

084069

PC

2,11

VOLTAREN RETARD film.obl.tbl.s podaljš.sprošč.100 mg 20x

094935

PC

2,11

tableta 50 mg

tableta ali kapsula retard 100 mg

MELOKSIKAM

M01AC06

tableta 7,5 mg
Meloksikam Merck 7,5 mg tbl. 20x

053015

VC

2,31

MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x

055522

VC

2,31

MOVALIS tbl. 20x7,5mg

003395

VC

2,31

Meloksikam Merck 15 mg tbl. 20x

053023

VC

3,99

MELOKSSIA tbl. 15 mg 20x

017396

VC

3,99

MELOXAN 15 mg tbl. 20x

055549

VC

3,99

MOVALIS tbl. 20x15mg

003832

VC

3,99

tableta 15 mg

ALENDRONSKA KISLINA

M05BA04

tableta 70 mg
ALENAX tbl. 4x70 mg

002020

VC*

14,12

ALENDOR 70 mg tbl. 4x

014222

VC*

14,12

FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tbl. 4x70mg

015318

VC*

14,12

TRAMADOL

N02AX02

kapsula 50 mg
TADOL kaps. 20x50mg

066885

PC

1,91

TRAMAL trde kaps. 20x50mg

090190

PC

1,91
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TADOL 100 mg svečka 5x

066893

PC

1,07

TRAMAL svečka 5x100mg

008907

PC

1,07

TADOL peroral.kapljice 10ml (100mg/1ml)

066907

PC

2,19

TRAMAL peroral.kapljice 10ml (100mg/1ml)

090220

PC

2,19

TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x

012084

PC

7,82

TRAMAL 100 film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x

072583

PC

7,82

TRAMUNDIN RETARD film.obl.tbl. 50x100mg

007307

PC

13,03

TADOL peroral.kapljice 96 ml 100mg/ml

013188

PC

20,93

TRAMAL peroral.kapljice 96ml (100mg/1ml)

079936

PC

20,93

TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x

068012

PC

11,22

TRAMAL 150 film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x

012114

PC

11,22

TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x

068063

PC

13,81

TRAMAL 200 film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x

012122

PC

13,81

svečka 100 mg

peroralna raztopina 100 mg/ml 10 ml

tableta retard 100 mg

peroralna raztopina 100 mg/ml 96 ml

tableta retard 150 mg

tableta retard 200 mg

ZOLPIDEM

N05CF02

tableta 5 mg
SANVAL 5 mg tbl. 20x

079588

VC

2,42

Zolsana film.obl.tbl. 5 mg 20x

052388

VC

2,42

ZONADIN film.obl.tbl.20x5mg

083348

VC

2,42

SANVAL 10 mg tbl. 20x

079618

VC

2,44

Zolsana film.obl.tbl. 10 mg 20x

052353

VC

2,44

ZONADIN film.obl.tbl.20x10mg

060852

VC

2,44

tableta 10 mg

FLUOKSETIN

N06AB03

kapsula 20 mg
FLUVAL 20 mg kaps. 28x

064378

PC

6,43

FODISS tbl.za peroral.susp. 20mg 28x

035491

PC

6,43

PORTAL kaps. 28x20mg

074764

PC

6,43

PROZAC 20 mg kaps. 28x

052884

PC

6,43

SALIPAX kaps. 30x20mg

011037

PC

6,89

CITALOPRAM

N06AB04

tableta 10 mg
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 28x

026050

PC

4,10

Citalon 10 mg film.obl.tbl. 56x

026077

PC

8,20
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045020

PC

4,10

CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x

022101

PC

8,68

Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x

026115

PC

8,68

Citalon 20 mg film.obl.tbl. 56x

026166

PC

17,36

Citalopram Torrex 20 mg 28x

045039

PC

8,68

Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x

070920

PC

8,68

Citalon 40 mg film.obl.tbl. 28x

026182

PC

12,52

Citalon 40 mg film.obl.tbl. 56x

026204

PC

25,04

Citalopram Torrex 40 mg 28x

045047

PC

12,52

Citalopram Torrex 10 mg 28x
tableta 20 mg

tableta 40 mg

PAROKSETIN

N06AB05

tableta 20 mg
Paluxon 20 mg tbl. 30x

002500

PC

9,23

PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x

045101

PC

8,61

PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x

082996

PC

9,23

PLISIL 20 mg film.obl.tbl. 30x

041343

PC

9,23

SEROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x

009172

PC

9,23

SERTRALIN

N06AB06

tableta 50 mg
ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x50mg

016055

PC

6,66

MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)

041327

PC

6,66

Sertiva 50 mg film.obl.tbl. 28x

035688

PC

6,66

Sertralin Merck 50 mg film.obl.tbl. 28x

025534

PC

6,66

ZOLOFT 50 mg tbl. 28x

089826

PC

6,66

ASENTRA 100 mg film. obl.tbl. 28x100mg

016047

PC

10,75

MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)

041297

PC

10,75

Sertiva 100 mg film.obl.tbl. 28x

035726

PC

10,75

Sertralin Merck 100 mg film.obl.tbl. 28x

025542

PC

10,75

ZOLOFT 100 mg tbl. 28x

089834

PC

10,75

tableta 100 mg

MOKLOBEMID

N06AG02

tableta 300 mg
AURORIX 300 mg film.obl.tbl. 30x

087017

PC

16,03

Moclobemid Torrex 300 mg film.obl.tbl. 30x

045373

PC

16,03

MIRTAZAPIN

N06AX11

tableta 30 mg
Mirtadepi 30 mg film.obl.tbl. 30x

038946

PC*

5,97

MIRZATEN film.obl.tbl. 30x30mg

070114

PC*

5,97
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Mirtadepi 45 mg film.obl.tbl. 30x

038954

PC*

9,34

MIRZATEN film.obl.tbl. 30x45mg

070106

PC*

9,34

tableta 45 mg

VENLAFAKSIN

N06AX16

kapsula s podaljšanim sproščanjem 75 mg
Alventa 75 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x

046078

PC*

13,95

EFECTIN ER 75 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x

008184

PC*

13,95

Alventa 150 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x

046159

PC*

35,03

EFECTIN ER 150 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x

008133

PC*

35,03

kapsula s podaljšanim sproščanjem 150 mg

DONEPEZIL

N06DA02

tableta 5 mg
ARICEPT film.obl.tbl. 28x5mg

000876

VC*

52,68

YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x

080225

VC*

52,68

ARICEPT film.obl.tbl. 28x10mg

000809

VC*

52,68

YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x

080101

VC*

52,68

tableta 10 mg

MONTELUKAST

R03DC03

tableta 10 mg
MONKASTA 10 mg tbl. 28x

013030

PC*

21,98

SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x

003239

PC*

21,98

CETIRIZIN

R06AE07

peroralna raztopina 1 mg/ml
LETIZEN peroral.razt.120ml 1mg/ml

012238

PC

4,18

ZYRTEC 1 mg/ml peroral.razt. 60 ml

010642

PC

2,09

Cetirizine Lek 10 mg film.obl.tbl. 10x

035912

PC

2,14

ZYRTEC 10 mg film.obl.tbl. 10x

010669

PC

2,14

Cetirizine Lek 10 mg film.obl.tbl. 20x

035920

PC

3,19

LETIZEN film.obl.tbl. 20x10mg

006335

PC

3,19

tableta 10 mg 10x

tableta 10 mg 20x

LORATADIN

R06AX13

tableta 10 mg
CLARITINE tbl. 30x10mg

071978

PC

3,33

FLONIDAN tbl. 30x10mg

020583

PC

3,33

RINOLAN tbl. 30x10mg

058262

PC

3,33
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Poročilo o gibanju plač za september 2007

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

POROČILO
o gibanju plač za september 2007
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za september 2007 je znašala 1.259,07 EUR in
je bila za 1,6 odstotka nižja kot za avgust 2007.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za september 2007 je znašala 820,47 EUR in je
bila za 1,5 odstotka nižja kot za avgust 2007.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–september 2007 je znašala 1.252,55 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–september 2007 je znašala 816,45 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje julij
2007–september 2007 je znašala 1.267,12 EUR.
Št. 9611-14/2007/11
Ljubljana, dne 19. novembra 2007
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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5. člen
Za 13. členom se dodata nova 13.a in 13.b člen, ki se
glasita:
»13.a člen
Individualno članstvo v zbornici preneha s:
– črtanjem, če član kljub pisnemu opominu ne plača članarine;
– prostovoljnim izpisom;
– izključitvijo člana.
Član se črta iz zbornice, če ne plača članarine tudi po
naknadno določenem roku v pisnem opominu, z dnem, ko
bi moral po opominu najkasneje plačati članarino. Člana črta
upravni odbor zbornice.
Članstvo preneha članu s prostovoljnim izstopom z dnem,
ko član poda pisno izjavo o izstopu.
Določbe tega statuta o prenehanju individualnega članstva se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje kolektivnega
članstva.
13.b člen
O predlogu za izključitev člana odloči častno razsodišče
zbornice s sklepom. Postopek o izključitvi se vodi v skladu s Pravilnikom o delovanju Častnega razsodišča.
Izključitev člana predlaga zbornica.
Častno razsodišče lahko izključi člana, če:
– kljub pisnemu opozorilu še nadalje zavestno ravna v nasprotju s tem statutom ali zoper interese in cilje zbornice,
– je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.«.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:

DRUGI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5366.

Spremembe in dopolnitve Statuta Socialne
zbornice Slovenije

Na podlagi 79. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Socialna zbornica Slovenije na seji skupščine dne 23. 5. 2006 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Socialne zbornice Slovenije
1. člen
V Statutu Socialne zbornice Slovenije (Uradni list RS,
št. 59/02) se v 2., 9., 11., 18., 33., 59. in 61. členu naziv
splošnega akta zbornice »Kodeks etičnih načel v socialnem
varstvu« v različnih sklonih piše z veliko začetnico.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »Zemljemerska
12/IX« nadomesti z besedilom »Koseška cesta 8«.
3. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da glasi:
»V zbornico se lahko včlanijo tudi drugi strokovni delavci,
če izkažejo poseben interes za članstvo v zbornici.«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Pravne osebe, ki izvajajo registrirano dejavnost socialno
varstvenih storitev, se v zbornico lahko vključijo kot kolektivni
člani.«.

»14. člen
Zbornica skrbi za povezanost, razvoj in strokovni dvig
socialno varstvene dejavnosti.
Zbornica v skladu s 77. členom Zakona o socialnem
varstvu (v nadaljnjem besedilu: zakon) opravlja kot javna pooblastila naslednje naloge:
– določi programe usposabljanja, ki jih določa zakon,
– za strokovne delavce in strokovne sodelavce načrtuje
in organizira stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje
iz 73. člena zakona,
– določa vrste in stopnje programov izobraževanja za
strokovne sodelavce v socialnem varstvu po 70. členu zakona
in določa, v katerih primerih je potrebno preizkusiti usposobljenost pred začetkom opravljanja posameznih storitev in nalog
na področju socialnega varstva,
– določi pogoje in način opravljanja pripravništva in spremlja pripravništvo ter nadzoruje izvajanje pripravništva po splošnem aktu iz 71. člena zakona,
– določa pogoje in način opravljanja strokovnega izpita ter
organizira in izvaja preverjanje znanja za pridobitev strokovnega izpita na področju socialnega varstva,
– pripravlja in sprejema kataloge potrebnih znanj in preverja usposobljenost za opravljanje posameznih storitev in
nalog na področju socialnega varstva,
– načrtuje in organizira supervizijo strokovnega dela strokovnih delavcev,
– rešuje oziroma preizkuša ugovore iz 94. člena zakona,
– organizira in izvaja inštruktažno svetovanje v skladu s 108.b členom zakona.
Zbornica opravlja tudi naslednje druge naloge za svoje
člane in naročnike storitev, določene z zakonom in tem statutom:
– sprejme Kodeks etike delavcev na področju socialnega
varstva, promovira ter nadzira njegovo izvajanje in ukrepa ob
njegovem kršenju;
– daje mnenja v postopkih podelitve koncesij in dovoljenj
za delo;
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– spremlja in izvaja projekte supervizije dela strokovnih
delavcev;
– sodeluje pri pripravi zakonov ter pri pripravi strokovnih
podlag za socialno varstveni program;
– izvaja usposabljanje strokovnih delavcev in strokovnih
sodelavcev;
– predlaga člane za strokovni svet iz 8. člena zakona;
– določa vrste in stopnje programov izobraževanja za
strokovne sodelavce v socialnem varstvu.
Povezovalne in razvojne naloge zbornice so:
– sodeluje s pristojnim ministrstvom, Državnim zborom
RS in Državnim svetom RS in po potrebi z drugimi upravnimi
organi na ravni države ter z organi v regijah in lokalnih skupnostih;
– sodeluje s poslovnimi skupnostmi in drugimi organiziranimi subjekti s področja socialnega varstva, z raziskovalnimi
in izobraževalnimi organizacijami ter s strokovnimi združenji
doma in v tujini;
– sodeluje pri pripravi standardov in normativov storitev
socialnega varstva ter standardov znanj za posamezno dejavnost in poklicnih standardov;
– sodeluje pri oblikovanju kriterijev za napredovanje strokovnih delavcev in za vrednotenje strokovnega dela strokovnih
delavcev in sodelavcev v socialnem varstvu;
– podpira in ustvarja pogoje za razvoj socialno inovativnih in komplementarnih dejavnosti na področju socialnega
varstva;
– podpira in razvija prostovoljno delo v socialnem varstvu;
– razvija funkcijo osveščanja državljanov;
– daje strokovno mnenje o posameznih programih izvajalcev dejavnosti socialnega varstva, na njihovo pobudo ali na
pobudo financerja;
– opravlja svetovalno delo in daje strokovno pomoč posameznim izvajalcem socialno varstvenih programov;
– opravlja izdajateljsko dejavnost (bilten Socialni izziv in
drugo);
– opravlja izobraževalno dejavnost.
Neposredne naloge zbornice, ki jih zbornica opravlja za
svoje člane, so:
– vzpostavi in vodi računalniško podprt informacijski sistem z registrom članstva ter izvajalcev socialno varstvene
dejavnosti;
– varuje strokovno integriteto svojih članov, jim daje potrebno pomoč in referenčna mnenja;
– predlaga pristojnemu ministrstvu podelitev nagrad in
priznanj strokovnim delavcem in strokovnim sodelavcem ter
drugim delavcem na področju socialnega varstva;
– spodbuja in neguje sodelovanje med člani s strokovnimi
srečanji in drugimi oblikami druženja doma in v tujini;
– skrbi za obveščenost svojih članov o dogajanjih na
področju socialnega varstva in o delu zbornice z biltenom
Socialni izziv;
– organizira strokovna srečanja, kot so dnevi Socialne
zbornice Slovenije, Socialni klub, strokovni posveti in podobno.«.
7. člen
V 15. členu se besedilo »strokovnega nadzora nad delom
izvajalcev« nadomesti z besedilom »inštruktažnega svetovanja
izvajalcem«.
8. člen
V 19. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V sklepu iz prejšnjega odstavka se opredeli enakopravna zastopanost predstavnikov individualnih in kolektivnih članov zbornice ter vrstni red za vodenje organov zbornice.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
Skupščina zbornice dela na sejah, ki so lahko redne, izredne ali korespondenčne. Seje skupščine so javne.
Skupščina zaseda najmanj enkrat letno. Skliče jo predsednik zbornice. Predsednik je dolžan sklicati skupščino tudi na
utemeljeno zahtevo upravnega odbora, nadzornega odbora
oziroma na zahtevo 10 članov skupščine, kadar je potrebno
odločiti o zadevi, ki je ni mogoče obravnavati na redni seji
skupščine.
Predsednik zbornice mora sklicati skupščino najkasneje v 30 dneh po prejemu zahteve. Če predsednik zbornice ne
skliče izredne seje skupščine v tem roku, lahko to stori v nadaljnjih 15 dneh predlagatelj.«.
10. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
Skupščino zbornice vodi delovno predsedstvo, ki ga izmed sebe izvolijo člani zbornice na vsaki seji skupščine.
Skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzoča več kot
polovica njenih članov. Člani skupščine glasujejo o predlogih
odločitev javno, razen, če se skupščina odloči, da se bo o posameznem predlogu odločitve glasovalo tajno.
Če skupščina ni sklepčna, se začetek seje preloži za pol
ure. Če tudi po poteku tega časa skupščina še ni sklepčna,
prisotnih pa je najmanj 30 članov, lahko predsednik zbornice,
glede na vsebino dnevnega reda, prične s sejo in skupščina
veljavno sklepa.
Skupščina sprejema odločitve z večino glasov navzočih
članov, razen, če je za sprejem posameznih odločitev s tem
statutom določena drugačna večina.«.
11. člen
25. člen se črta.

jen«.

12. člen
V prvem odstavku 33. člena se črta beseda »samosto-

13. člen
V 35. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Funkcija člana častnega razsodišča ni združljiva s funkcijami v drugih organih zbornice.«
14. člen
V prvem odstavku 36. člena se v drugem stavku besedi
»strokovnega nadzora« nadomestita z besedama »inštruktažnega svetovanja«.
15. člen
Drugi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik upravnega odbora sklicuje seje odbora in jih
vodi, v njegovi odsotnosti pa ga nadomešča podpredsednik.«.
16. člen
V šesti alinei 43. člena se besedilo »strokovnega nadzora
nad delom izvajalcev« nadomesti z besedilom »inštruktažnega
svetovanja izvajalcem«.
17. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»44. člen
Predsednik zbornice, podpredsednik zbornice in generalni sekretar so lahko prisotni na sejah upravnega odbora in
so v tem primeru dolžni Upravnemu odboru nuditi vse potrebne
informacije za opravljanje njegovih nalog.«.
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18. člen
Za drugim odstavkom 49. člena se dodata nova tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
»Delo v vseh organih zbornice je častno. Člani organov
za svoje delo v organih ne dobivajo plačila.
Člani organov zbornice so upravičeni do povračila materialnih stroškov, ki jim nastanejo pri izvajanju nalog zbornice v okviru njenih organov. Način in pogoje izplačevanja teh
povračil podrobneje določi Upravni odbor zbornice.«.
19. člen
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen
Podpredsednike organov zbornice izvolijo člani organov
izmed sebe na 1. seji.
Podpredsednik nadomešča predsednika organa v času
njegove odsotnosti.«.
20. člen
Za drugim odstavkom 50. člena se dodajo novi tretji, četrti
in peti odstavek, ki se glasijo:
»V primeru nesklepčnosti organov zbornice, razen skupščine, lahko seja organa poteka, če je prisotna vsaj tretjina
članov, vendar se sklepi oblikujejo tako, da jih odsotni člani
naknadno potrdijo ali ovržejo v pisni obliki in se seja dokonča v korespondenčni obliki.
Organi zbornice lahko izjemoma zasedajo na korespondenčni seji tudi v primerih, ko seje organa iz tehtnih razlogov
ni mogoče sklicati, odločitev o posameznem vprašanju pa je
neodložljiva.
Podrobneje se način sklicevanja in zasedanja na sejah
(tudi korespondenčnih) določi s poslovniki organov zbornice.«.
Dosedanji tretji odstavek se črta.
21. člen
Za 50. členom se doda nov 50.a člen, ki se glasi:
»50.a člen
Postopek za odpoklic predsednika ali drugega člana organa zbornice se začne na podlagi obrazložene pisne zahteve, ki
jo mora podpisati najmanj 10 članov skupščine.
Zahtevo za odpoklic se predloži Komisiji za volitve in imenovanja, ki preveri formalno pravilnost zahteve in se ob tem ne
spušča v presojanje razlogov za odpoklic.
Člani Komisije za volitve in imenovanja ne morejo biti
podpisniki zahteve iz prvega odstavka tega člena.
Če niso izpolnjeni formalni pogoji, komisija zahtevo zavrže.
Če komisija iz prejšnjega odstavka tega člena zahteve ne
zavrže, razpiše glasovanje o odpoklicu za naslednjo redno ali
izredno sejo skupščine zbornice.
Predsednik ali drug član organa zbornice je odpoklican,
če za odpoklic glasuje večina prisotnih članov skupščine.
Razlogi za odpoklic predsednika ali drugega člana organa
zbornice so:
– če zavestno ali iz velike malomarnosti ravna v nasprotju s tem statutom ali zoper interese in cilje zbornice;
– če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje;
– če blati ugled zbornice oziroma njenega organa ali
drugega člana;
– če mu je pri opravljanju funkcije predsednika mogoče
očitati veliko malomarnost, zaradi česar je zbornici nastala
škoda;
– drugi razlogi, zaradi katerih za njegov odpoklic glasuje
večina prisotnih članov skupščine.«.
22. člen
Naslov VI. točke se spremeni tako, da se glasi:
»VI. Financiranje in premoženje zbornice«.
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23. člen
Za 58. členom se dodata nova 58.a in 58.b člen, ki se
glasita:
»58.a člen
Premoženje zbornice sestavljajo nepremičnine in premičnine oziroma oprema za delo, denarna sredstva na računih
zbornice, pravice, terjatve in obveznosti ter druga sredstva,
vodena v knjigovodskih evidencah Socialne zbornice Slovenije
in s katerimi zbornica razpolaga.
S premoženjem zbornice upravlja upravni odbor zbornice.
V primeru prenehanja delovanja zbornice pripada njeno
premoženje, potem ko se poplačajo vse obveznosti, organizaciji, ki bo glede na svoje naloge in status pravni naslednik
zbornice oziroma, če pravnega naslednika ni, vsem članom
zbornice na dan prenehanja zbornice.
Zbornica avtonomno uporablja in razpolaga s premoženjem iz prvega odstavka tega člena.
58.b člen
Finančno in materialno poslovanje zbornice se ureja v skladu s predpisi zbornice, slovenskimi računovodskimi
standardi in splošnimi akti zbornice ter teče preko njenega
poslovnega računa.«.
24. člen
V prvem odstavku 59. člena se peta alinea spremeni tako,
da se glasi:
»– pravilnik o pripravništvu na področju socialnega varstva,«.
Za deveto alineo se namesto pike postavi vejica in doda
nova deseta alinea, ki se glasi:
»– pravilnik o strokovnem izpitu na področju socialnega
varstva«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Pravilnike, izdane za izvrševanje javnih pooblastil iz
77. člena zakona, predloži zbornica v soglasje pristojnemu
ministrstvu, po prejemu soglasja pa jih objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.«.

glasi:
so:«

25. člen
V 60. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se
»Splošni akti, ki jih sprejema upravni odbor zbornice,

Za prvim odstavkom se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Sprejete akte iz prejšnjega in tega člena zbornica objavi
tudi na svoji spletni strani oziroma na drug primeren način.«
26. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati, ko so
sprejete na seji skupščine zbornice, razen 6., 7., 23. in 24. člena, ki začnejo veljati z dnem, ko da Vlada Republike Slovenije
soglasje k temu delu sprememb in dopolnitev statuta.
Po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije se te
spremembe in dopolnitve statuta objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
mag. Nace Kovač, dipl. soc. del., l.r.
predsednik Socialne zbornice Slovenije

Vlada Republike Slovenije je v delu, ki se nanaša na
javna pooblastila, dne 6. novembra 2007 dala soglasje št.
01404-2/2007/3 k Spremembam in dopolnitvam Statuta Socialne zbornice Slovenije, ki jih je sprejela Skupščina Socialne
zbornice Slovenije na seji dne 23. maja 2006.
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Uradni list Republike Slovenije

OBČINE
BOHINJ
5367.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za
gradnjo dvosistemskega daljnovoda RTP
Železniki–RTP Bohinj

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/99, 1/03,
1/07) in 45. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS,
št. 132/04) sta župana Občin Bohinj in Železniki dne 19. 11.
2007 sprejela

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo
dvosistemskega daljnovoda
RTP Železniki–RTP Bohinj
OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
a) Skladno z načrtovano izgradnjo 110 kV vodov in pripadajočih razdelilnih transformatorskih postaj (RTP) namerava
investitor Elektro Gorenjska, d.d. Kranj zgraditi še manjkajoči
del visokonapetostne elektroenergetske zanke Gorenjske med
Selško dolino in Bohinjsko dolino, med razdelilnima transformatorskima postajama, lociranima v Železnikih in Bohinjski
Bistrici.
b) Na podlagi drugega odstavka 27. člena v povezavi z 79. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1), 30. člena Statuta
Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/99, 2/00,
6/00, 3/03, 27/03) in 45. člena Statuta Občine Železniki (Uradni
list RS, št. 132/04) sta dne 1. in 17. junija 2005 župana občin
Bohinj in Železniki sprejela program priprave medobčinskega
lokacijskega načrta za gradnjo dvosistemskega 110+20 kV
daljnovoda RTP Železniki–RTP Bohinj.
c) Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) je za načrtovanje gradnje prometnih, energetskih, komunalnih in drugih omrežij, ki
potekajo na območju dveh občin predpisal izdelavo skupnega
oziroma medobčinskega lokacijskega načrta – MLN. Do uveljavitve ZPNačrt občini Bohinj in Železniki nista javno razgrnili
predloga MLN, zato se vsi postopki za pripravo Občinskega
podrobnega prostorskega načrta nadaljujejo v skladu z določbami ZPNačrt. Skladno s prehodnimi in končnimi določbami 28 člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07 z dne 13. 4. 2007; v nadaljevanju: ZPNačrt) se
medobčinski lokacijski načrt preimenuje v občinski podrobni
prostorski načrt, v nadaljevanju: OPPN.
V postopku sprejemanja medobčinskega lokacijskega načrta je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo s katero
je odločilo, da je v postopku priprave in sprejemanja medobčinskega lokacijskega načrta za gradnjo dvosistemskega daljnovoda RTP Železniki–RTP Bohinj potrebno izvesti postopek
celovite presoje vplivov na okolje.
Program priprave medobčinskega lokacijskega načrta
za gradnjo dvosistemskega daljnovoda RTP Železniki–RTP
Bohinj je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2005 z dne
4. 7. 2005.
Vloge za izdajo smernic za pripravo medobčinskega lokacijskega načrta za gradnjo dvosistemskega daljnovoda RTP
Železniki–RTP Bohinj so bile poslane nosilcem urejanja prostora 14. 7. 2005. Smernice nosilcev urejanja prostora so bile
pridobljene v avgustu in septembru 2005, za spremenjene dele
trase pa marca in aprila 2007.

Pri pripravah MLN so bile izdelane naslednje strokovne
podlage:
– analiza fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora, problemov, ki izhajajo iz dosedanjega prostorskega razvoja (analiza
stanja in teženj v prostoru), ugotovitev novih razvojnih potreb,
teženj in različnih pobud na obravnavanem območju, analiza
možnosti glede načrtovane prostorske ureditve (analiza razvojnih možnosti), analiza pričakovanjih vplivov prostorske ureditve
na posamezne sestavine prostora, vrednotenje ter priprava predlogov strokovnih rešitev (študija ranljivosti prostora);
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana
na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske,
arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim
poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih prometnih, energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih
objektov in naprav v območju predvidene prostorske ureditve;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo
naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in živalske
vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo ureditve
morebitnih izravnalnih ukrepov;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst
vplivov načrtovanih ureditev na okolico.
Podlaga za izdelavo MLN je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list
RS, št. 40/04).
V postopku priprave osnutka OPPN so bile v obliki zborov
krajanov vključene tudi javnosti.
OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
obsega traso predvidenega daljnovoda in kablovoda in vplivno območje predvidenega objekta v času gradnje in v času
obratovanja.
NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Ker se je trasa predvidenega daljnovoda izbrala na podlagi študije ranljivosti prostora in vodi bodisi tik ob obstoječih
daljnovodih bodisi v trasi opuščenih daljnovodov, se variantne
rešitve ne izdelajo; tekom usklajevanja so bile preverjene trase
A, B, C, med katerimi je bila ob upoštevanju smernic nosilcev
urejanja prostora, javnosti ter strokovnih podlag predlagana
optimalna rešitev.
Pred izdelavo predloga OPPN se izvede postopek celovite presoje vplivov OPPN na okolje. Zagotovi se:
– okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in
ovrednotijo vplivi izvedbe OPPN na okolje oziroma varovana
območja in možne alternative ter navede stopnja upoštevanja
okoljskih izhodišč oziroma naravovarstvenih smernic;
– revizija okoljskega poročila.
Pripravljavec OPPN pred javno razgrnitvijo predlagane
rešitve, okoljskega poročila in njegove revizije, pridobi obvestilo
(mnenje-soglasje MOP) o ustreznosti okoljskega poročila in
njegove revizije.
Pri pripravi predloga OPPN se upoštevajo mnenja in pripombe javnosti na predlagano rešitev in na okoljsko poročilo,
ki bosta javno razgrnjena.
V fazi izdelave dopolnjenega osnutka OPPN se je na
podlagi poročila o vplivih nameravanega posega v okolje (v
nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje) izvedla presoja vplivov na okolje.
Z dopolnjenim osnutkom OPPN se hkrati javno razgrnejo
tudi poročilo o vplivih na okolje, pisno mnenje o reviziji ter
osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju.
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ROKI ZA PRIPRAVO OPN
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora bo potekala priprava OPPN po priloženem terminskem planu. Vzporedno s pripravo OPPN se bo izvajal postopek celovite presoje
vplivov na okolje in postopek sprejemljivosti izvedbe po Zakonu o ohranjanju narave.
Faza v postopku
izdelava študije ranljivosti prostora
izdelava osnutka OPPN (za potrebe
okoljskega poročila)
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
OPPN
priprava stališč do pripomb
potrditev stališč do pripomb
priprava dopolnjenega predloga OPPN
pridobitev mnenj k dopolnjenemu
predlogu OPPN
priprava usklajenega dopolnjenega
predloga OPPN
sprejem odloka o OPPN na občinskih
svetih
uradna objava odloka o OPPN
izdelava okoljskega poročila (OP)
pridobitev mnenja MOP
javna razgrnitev revidiranega
okoljskega poročila (OP)
dopolnitev okoljskega poročila (OP)
potrditev okoljskega poročila (OP) na
MOP
obvestilo MOP o sprejetem
odloku o OPPN

Rok izvedbe
december 2006
maj 2007
oktober 2007
december 2007
februar 2008
marec 2008
april 2008
maj 2008
september 2008
oktober 2008
oktober 2008
avgust 2007
september 2007
december 2007
marec 2008
maj 2008
oktober 2008

NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO V POSTOPKU PRIPRAVE OPN
S programom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 63/05) so kot pristojni nosilci urejanja prostora oziroma drugi udeleženci v postopku določeni:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– Sektor za varstvo okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– Sektor za ohranjanje narave,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– Sektor za upravljanje z vodami,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lov in ribištvo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
– Zavod za gozdove Slovenije,
– Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste,
– Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
– Občina Železniki in njene javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture,
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– Občina Bohinj in njene javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture,
– Telekom Slovenije, d.d.,
– drugi organi in organizacije, za katere se v postopku
priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno
področje.
Na podlagi vloge pripravljavca občinskega podrobnega
prostorskega načrta Občina Bohinj so smernice podali:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– Sektor za varstvo okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– Sektor za upravljanje z vodami,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled,
– Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
– Telekom Slovenije, d.d.
Smernic niso podali:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– Sektor za ohranjanje narave,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lov in ribištvo,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dedi
ščino,
– Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice,
– Občina Železniki in njene javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture,
– Občina Bohinj in njene javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture.
Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se njihove smernice
pridobijo v postopku.
Predlog OPPN sprejme župan na podlagi stališč do pripomb in ga MOP pošlje nosilcem urejanja prostora. Nosilci
urejanja prostora morajo v 21 dneh po prejemu vloge izdati
mnenje, ali predlog OPPN upošteva njihove smernice. V primeru molka nosilcev urejanja prostora se šteje, da nimajo pripomb
in da je mnenje dano.
OBJAVA SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE OPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S sprejetjem tega Sklepa predhodnemu programu priprave
preneha veljavnost.
Št. 381-16/2007
Bohinj, dne 19. novembra 2007
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar l.r.
Št. 360-6/2007
Železniki, dne 19. novembra 2007
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.
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ČRNA NA KOROŠKEM
5368.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena Statuta Občine Črna
na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet Občine
Črna na Koroškem na 6. redni seji dne 2. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskih cestah
1. člen
V 2. členu se namesto besed »inšpekcijsko nadzorstvo«
pravilno uporabljajo besede »nadzorstvo s strani občinskega
redarstva«.
2. člen
V 9. členu se črtajo 2., 3. in 4. alinea.
3. člen
V tretjem odstavku 12. člena se namesto besede »inšpektor« uporablja beseda »redar«.
4. člen
V drugem odstavku 19. člena se namesto besede »inšpektorjem« uporablja beseda »redarjem«.
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cest s strani občinskega redarstva ima občinski redar«. V tretjem odstavku 58. člena se v prvem in drugem stavku namesto
besede »inšpektor« uporablja beseda »redar«. V četrtem
odstavku 58. člena se v prvem stavku namesto besed »inšpekcijskega nadzorstva« in »inšpektor« uporabljajo besede
»nadzorstva s strani občinskega redarstva« in »redar«. V četrti alinei tega odstavka se namesto besed »inšpekcijskega
nadzorstva« uporabljajo besede »nadzorstva s strani občinskega redarstva«. V sedmi alinei tega odstavka se namesto
besede »inšpektor« uporablja beseda »redar«. V petem odstavku 58. člena se namesto besede »inšpektor« uporablja
beseda »redar«. V šestem odstavku 58. člena se namesto
besede »inšpektor« uporablja beseda »redar«. V sedmem
odstavku 58. člena se namesto besed »inšpekcijskega postopka« uporabljajo besede »postopka s strani občinskega
redarstva«.
13. člen
V 59. členu se denarna valuta tolar ustrezno pretvori v novo valuto EUR, pravilno se glasi:
– 1.251,88 EUR (300.000,00 tolarjev),
– 208,65 EUR (50.000,00 tolarjev).
14. člen
V 60. členu se denarna valuta tolar ustrezno pretvori v novo valuto EUR, pravilno se glasi:
– 208,65 EUR (50.000,00 tolarjev).

5. člen
V tretjem odstavku 36. člena se namesto besede »inšpektorja« uporablja beseda »redarja«.

15. člen
V 61. členu se denarna valuta tolar ustrezno pretvori v novo valuto EUR, pravilno se glasi:
– 417,30 EUR (100.000,00 tolarjev),
– 83,46 EUR (20.000,00 tolarjev).

6. člen
V prvem odstavku 37. člena se namesto besede »inšpektor« uporablja beseda »redar«.

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

7. člen
V prvem odstavku 41. člena se namesto besede »inšpektor« uporablja beseda »redar«.

Št. 371-0008/2007
Črna na Koroškem, dne 20. novembra 2007
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

8. člen
V prvem odstavku 50. člena se namesto besede »inšpektorja« uporablja beseda »redarja«. V drugem odstavku
50. člena se namesto besede »inšpektorja« uporablja beseda
»redarja«.
9. člen
V VII. Poglavju se namesto besed »inšpekcijsko nadzorstvo občinskih cest« uporabljajo besede »nadzorstvo občinskih
cest s strani občinskega redarstva«.
10. člen
V 56. členu se namesto besed »inšpekcijskega nadzorstva« uporabljajo besede »nadzorstva s strani občinskega
redarstva«. V prvem odstavku 56. člena se namesto besede
»inšpektor« uporablja beseda »redar«.
11. člen
V 57. členu se namesto besed »inšpekcijskega nadzorstva« uporabljajo besede »nadzorstva s strani občinskega
redarstva«. V prvem odstavku 57. člena se namesto besede
»inšpektorja« uporablja beseda »redarja«.
12. člen
V 58. členu se namesto besed »inšpekcijskega nadzorstva« uporabljajo besede »nadzorstva s strani občinskega
redarstva«. V prvem odstavku 58. člena se namesto besed »inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest ima občinski inšpektor« uporabljajo besede »nadzorstva občinskih

KRANJ
5369.

Navodilo o dodeljevanju enkratne socialne
pomoči v Mestni občini Kranj

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99,
70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03,
77/04, 72/05, 21/06, 14/07, 60/07) in 45. člena Statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list, RS, št. 33/07) izdaja župan Mestne
občine Kranj

NAVODILO
o dodeljevanju enkratne socialne pomoči
v Mestni občini Kranj
1. člen
S tem navodilom Mestna občina Kranj določa: upravičence do dodelitve enkratne socialne pomoči; višino enkratne
socialne pomoči; pogoje in postopek dodelitve enkratne socialne pomoči.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Upravičenci do enkratne socialne pomoči so državljani Republike Slovenije, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Kranj in v Mestni občini Kranj tudi stalno
prebivajo in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke
bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje
posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč, izkoristili pa
so že vse zakonske možnosti za rešitev stiske in so se znašli v posebnih socialnih razmerah, tako da potrebujejo enkratno
socialno pomoč.
3. člen
Enkratna socialna pomoč po tem navodilu je enkratna
denarna pomoč in se dodeli enkrat letno.
4. člen
Enkratna socialna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin, kurjave in ozimnice, podaljšano bivanje, šolska kosila,
– doplačilu šole v naravi,
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa
jih ne pokriva ZZZS,
– ob elementarnih nesrečah ali smrti,
– druge posebne socialne potrebe posameznika ali družine.
5. člen
Višina enkratne socialne pomoči je najmanj 50 EUR in
največ 210 EUR, v primeru elementarne nesreče pa je največji
znesek 900 EUR.
Enkratna socialna pomoč se nakaže upravičencem v gotovini ali v funkcionalni obliki. Pomoč se lahko dodeli tudi drugi
osebi ali ustanovi.
6. člen
Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne socialne pomoči vodi in o njih odloča Center za socialno
delo Kranj.
Vlagatelji oziroma njihovi zakoniti zastopniki vlagajo vloge
za dodelitev enkratne socialne pomoči na obrazcu vloge pri
Centru za socialno delo Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s tem
navodilom.
7. člen
V postopku dodelitve enkratne socialne pomoči se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
Pri odločanju o dodelitvi enkratne socialne pomoči se
poleg določb tega navodila smiselno uporabljajo tiste določbe
zakona, ki ureja področje socialnega varstva, ki se nanašajo
na denarno socialno pomoč.
Center za socialno delo Kranj preveri podatke iz vloge in
dokazil in v roku 30 dni od popolne vloge odloči o upravičenosti do dodelitve in višine enkratne socialne pomoči z odločbo.
Zoper odločbo Centra za socialno delo Kranj je možna pritožba v roku petnajstih dni od prejema odločbe. O pritožbi zoper
odločbo odloča župan Mestne občine Kranj.
8. člen
Mestna občina Kranj letno zagotavlja sredstva za dodelitev enkratne socialne pomoči do višine sprejetega proračuna
za tekoče leto.
9. člen
Mestna občina Kranj sklene za izvajanje tega navodila s Centrom za socialno delo Kranj pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
10. člen
Center za socialno delo Kranj lahko v izjemnih primerih,
zaradi trenutne življenjske ogroženosti in nevzdržnih življenj-
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skih razmer posameznika ali družine, dodeli izjemno socialno
pomoč tako občanom Mestne občine Kranj, ki so državljani
Republike Slovenije, kot tudi občanom, ki niso državljani Republike Slovenije, imajo pa dovoljenje za stalno bivanje v Mestni
občini Kranj. Za izjemno socialno pomoč Mestna občina Kranj
zagotovi Centru za socialno delo Kranj dodatna sredstva in izda
mnenje, iz katerega izhajata namen in višina dodeljenih sredstev. Center za socialno delo Kranj, na podlagi pridobljenega
mnenja Mestne občine Kranj, izda odločbo.
11. člen
To navodilo se začne uporabljati in veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-491/2007-133 (47/04)
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

KRŠKO
5370.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
članu občinskega sveta – predstavniku
romske skupnosti

Na podlagi 29. in 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) in 16. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo,
5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 16. seji dne
22. 11. 2007 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o prenehanju mandata članu občinskega sveta
– predstavniku romske skupnosti
I.
Iz razloga, navedenega v 37.a členu Zakona o lokalni
samoupravi, preneha mandat naslednjemu članu Občinskega
sveta Občine Krško – predstavniku romske skupnosti:
1. Zdravku Kovačiču, stanujočem v Leskovcu pri Krškem,
Gorica 40, izvoljenemu v 6. volilni enoti.
II.
Sklep velja z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-24/2006-O9
Krško, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

LITIJA
5371.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in
Šmartno pri Litiji«

Na podlagi 49a. in 50a. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06
– odločba US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07), Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno
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besedilo), drugega odstavka 2. člena Zakona o občinskem
redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06), 16. člena Statuta Občine
Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo
in 55/07 – sprememba), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list, RS, št. 89/04 in 36/07), 16. člena Statuta Občine
Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06), 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03)
je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 7. redni seji dne
29. 8. 2007, Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 8. redni
seji dne 8. 10. 2007, Občinski svet Občine Litija na 11. redni
seji dne 25. 10. 2007, Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji
na 8. redni seji dne 18. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol
pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija
in Šmartno pri Litiji«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom ustanoviteljice ustanavljajo organ skupne
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« (v
nadaljevanju: inšpektorat in redarstvo) za izvrševanje nalog na
področju inšpekcijskega nadzora in redarstva na območju občin
Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji.
2. člen
Inšpektorat in redarstvo ima status samostojnega skupnega upravnega organa občine iz 1. člena tega odloka.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršujejo župani
občin ustanoviteljic.
3. člen
Ime inšpektorata in redarstva je: Medobčinski inšpektorat
in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in
Šmartno pri Litiji.
Sedež inšpektorata in redarstva: Jerebova ulica 14, 1270
Litija.
Inšpektorat in redarstvo ima štampiljko okrogle oblike z napisom »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol
pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji.«.
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Redarstvo opravlja upravne naloge
stva na podlagi zakona na področju javne
reda.
Naloge inšpektorata in redarstva se
jo v sporazumu o medsebojnih pravicah,
govornostih.

občinskega redarvarnosti in javnega
podrobneje določiobveznostih in od-

6. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat in redarstvo kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe inšpektorata in redarstva, imajo v glavi naziv inšpektorata in redarstva, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
7. člen
Inšpektorat in redarstvo vodi predstojnik – vodja inšpektorata in redarstva, ki ga soglasno imenujejo in razrešujejo župani
občin ustanoviteljic izmed direktorjev občinskih uprav oziroma
tajnikov občin ustanoviteljic v skladu z zakonom, ki ureja javne
uslužbence.
Vodja inšpektorata in redarstva mora imeti univerzitetno
ali visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj ter opravljen ustrezen strokovni izpit.
Vodja inšpektorata in redarstva odgovarja za izvrševanje
upravnih nalog, ki sodijo v krajevno pristojnost posamezne
občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave
oziroma tajniku te občine, za delo organa skupne občinske
uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
Občina, v kateri je sedež inšpektorata in redarstva, ima za
javne uslužbence skupne občinske uprave status delodajalca.
8. člen
Vodja inšpektorata in redarstva predstavlja in zastopa inšpektorat in redarstvo, odloča o zadevah iz pristojnosti inšpektorata in občinskega redarstva, organizira in koordinira delo
pooblaščenih uradnih oseb ter v okviru pooblastil odgovarja za
zakonitost in strokovnost dela inšpektorata in redarstva.
Vodja inšpektorata in redarstva, po predhodnem soglasju
županov občin ustanoviteljic, odloča o sklenitvi in prenehanju
delovnega razmerja zaposlenega v inšpektoratu in redarstvu.
9. člen
O izločitvi zaposlenega v inšpektoratu in redarstvu v posamezni upravni zadevi odloča direktor občinske uprave oziroma tajnik občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, ki v primeru izločitve zaposlenega o stvari tudi
odloči.

II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
4. člen
S tem odlokom se kot prekrškovni organ za območje občin ustanoviteljic določi Medobčinski inšpektorat in redarstvo,
ki se pooblasti za odločanje o prekrških za kršitve na področju
občinskih predpisov in drugih aktov, ki jih urejajo predpisi občin
ustanoviteljic, in za odločanje o prekrških z delovnega področja
občinskega redarstva, skladno z zakonodajo.
Postopek pred prekrškovnim organom vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba medobčinskega inšpektorata in
redarstva, ki mora za vodenje postopka in odločanje v prekrškovnem postopku izpolnjevati vse z zakonodajo predpisane pogoje
in imeti opravljen preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po zakonodaji s področja prekrškov in občinskega redarstva
in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje.
5. člen
Inšpektorat opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.

III. SREDSTVA ZA DELO
10. člen
Sredstva za delo inšpektorata občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih.
Sredstva za delo inšpektorata zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do
števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic, in sicer:
– Občina Dol pri Ljubljani 11%,
– Občina Ivančna Gorica 36%,
– Občina Litija 39%,
– Občina Šmartno pri Litiji 14%.
Posamezna občina ustanoviteljica odgovarja za škodo,
povzročeno z nezakonitim delom ali z opustitvijo izvajanja
nalog zaposlenega v inšpektoratu in redarstvu v zadevah izvrševanja upravnih nalog v katero krajevno pristojnost spada, za
skupne zadeve pa občine ustanoviteljice odgovarjajo solidarno
za škodo v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do
števila prebivalcev drugih občin ustanoviteljic.
Skupni upravni organ posluje preko podračuna proračuna
Občine Litija.
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IV. DOGOVOR O MEDSEBOJNIH PRAVICAH,
OBVEZNOSTIH IN ODGOVORNOSTIH
11. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti občine
ustanoviteljice uredijo z dogovorom, ki ga podpišejo župani
občin ustanoviteljic, s katerim podrobneje določijo svoje pravice
in obveznosti do inšpektorata in redarstva, načrtovanje in način
dela, programiranje dela, način poročanja, način financiranja,
opravljanje administrativnih, strokovnih, pomožnih in drugih
nalog za inšpektorat in redarstvo ter druge, za nemoteno delo
inšpektorata pomembne zadeve.
12. člen
Za delo inšpektorata in redarstva zagotovijo občine
ustanoviteljice prostor, vsaka na svojem sedežu. Podrobnejše
obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova uporabe
premoženja dogovorijo župani občin v dogovoru iz 11. člena
tega odloka.
13. člen
Če druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k ustanovitvi inšpektorata in redarstva, če sklep o tem sprejmejo na
pristojnem organu občine in se s pristopom strinjajo občine
ustanoviteljice. Predstojnik opravi preračun zagotavljanja sredstev za delo inšpektorata in redarstva po drugem odstavku
10. člena tega odloka.
14. člen
Namero za izstop iz organa skupne občinske uprave po
tem odloku mora občina ustanoviteljica pisno podati predstojniku najmanj 6 mesecev pred nameravanim izstopom.
Posamezna občina ustanoviteljica lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do inšpektorata in redarstva in ko pričnejo veljati spremembe tega odloka.
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Št. 061-1/2007
Litija, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
Št. 037-03/2004
Šmartno pri Litiji, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

LJUBLJANA
5372.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del
območja urejanja MS 1/2-1 Zelena jama

Na podlagi 98. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01 in 42/07) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 9. seji dne 1. 10. 2007
sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za del območja
urejanja MS 1/2-1 Zelena jama
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Inšpektorat začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela inšpektorata, vendar najkasneje do 1. 3. 2008.
Redarstvo začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela redarstva, datum pričetka dela
se dogovori v dogovoru iz 11. člena tega odloka.
Inšpektorat in redarstvo prevzame od občin ustanoviteljic
upravne naloge in pristojnosti na področjih inšpekcijskega nadzorstva in redarstva skladno z dogovorom.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, potem ko ga sprejmejo občinski sveti
občin ustanoviteljic.
Št. 35202-0002/2004
Dol pri Ljubljani, dne 29. avgusta 2007
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.
Št. 061-0001/2007
Ivančna Gorica, dne 8. oktobra 2007
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za
del območja urejanja MS 1/2-1 Zelena jama (v nadaljevanju:
občinski lokacijski načrt), ki vsebuje:
– ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor,
– načrt odstranitve objektov,
– zasnove projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznost priključevanja nanjo,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje
in zahteve za izvajanje občinskega lokacijskega načrta.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z občinskim
lokacijskim načrtom)
Z občinskim lokacijskim načrtom se predvidi prostorska ureditev dela območja urejanja MS 1/2-1 Zelena jama,
predvidi se odstranitev obstoječih objektov, gradnjo novih
objektov, ureditev utrjenih površin, zelenih površin in otroških igrišč ter gradnjo prometne, energetske in komunalne
infrastrukture.
3. člen
(sestavni deli občinskega lokacijskega načrta)
I. Besedilo odloka
II. Grafični del, ki obsega naslednje grafične načrte:
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Načrt namenske rabe prostora:
Lega prostorske ureditve v širšem
prostoru
Načrt ureditvenega območja z načrtom
parcelacije:
Geodetski načrt s prikazom ureditvenega
območja občinskega lokacijskega načrta
Katastrski načrt s prikazom ureditvenega
območja občinskega lokacijskega načrta
Načrt ureditvenega območja
Načrt vplivnega območja na geodetskem
načrtu
Načrt vplivnega območja na katastrskem
načrtu
Načrt obodne parcelacije, parcelacije
zemljišč in zakoličbe objektov
Načrt obodne parcelacije in parcelacije
zemljišč
Načrt umestitve načrtovane
ureditve v prostor:
Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo
pritličja in zunanja ureditev
Arhitektonsko zazidalna situacija – tipična
etaža in prerezi
Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo
kleti
Načrt odstranitve objektov
Prometno tehnična situacija, idejna
višinska regulacija in načrt intervencijskih
poti
Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
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M 1:5000

M 1: 500
M 1:1000
M 1:500
M 1:500
M 1:1000
M 1:500
M 1:500

M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500

4. člen
(priloge občinskega lokacijskega načrta)
Priloge občinskega lokacijskega načrta so:
1. povzetek za javnost,
2. izvleček iz strateškega prostorskega akta,
3. obrazložitev občinskega lokacijskega načrta,
4. strokovne podlage,
5. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
6. seznam upoštevanih aktov in predpisov,
7. spis postopka priprave in sprejemanja občinskega lokacijskega načrta.
5. člen
(izdelovalec občinskega lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt je izdelal Ljubljanski urbanistični
zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta
6112, v maju 2007.
II. UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA
LOKACIJSKEGA NAČRTA
6. člen
(ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta)
1. Obseg
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta zajema severovzhodni del območja urejanja MS 1/2-1 Zelena
jama. Omejujejo ga Šmartinska cesta, vrstne hiše ob Vzajemni ulici, stanovanjski stolpiči ob Rožičevi ulici in predvidena
cesta U3.
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta obsega naslednja zemljišča, v k.o. Zelena jama: 1491/1, 1491/2,
1491/3, 1491/4, 1491/5, 1491/6, 1491/7, 1491/9, 1491/10,

1491/11, 1491/12, 1491/13, 1562/1, 1562/3, 1562/56, 1562/57,
1562/58, 1562/59, 1562/60, 1562/61, 1562/62, 1562/63,
1562/64, 1562/65, 1562/66, 1562/67, 1562/68, 1562/69,
1562/70, 1562/71, 1562/72, 1562/73, 1562/74, 1562/75,
1562/76, 1562/77, 1562/78, 1562/113, 1562/114, 1562/115,
1562/116, 1562/117, 1562/118, 1562/119, 1562/120, 1562/121,
1562/122, 1562/123, 1562/131 in 1562/133.
Površina ureditvenega območja občinskega lokacijskega
načrta je 13.159 m².
Obseg ureditvenega načrta je razviden iz grafičnega načrta št. 2.2. »Katastrski načrt s prikazom ureditvenega območja
občinskega lokacijskega načrta«.
2. Meja
Meja ureditvenega območja občinskega lokacijskega
načrta poteka po k.o. Zelena jama. Začne se na severozahodnem delu območja, v severozahodnem vogalu parcele
št. 1562/133, v točki št. 1, od koder poteka po severnih mejah
parcel št. 1562/133, 1491/13 in delu severne meje parcele
št. 1491/10 do točke št. 2. V točki št. 2 se meja ureditvenega
območja obrne proti severu in poteka preko parcele št. 1491/11
in 1491/2 do točke št. 3, kjer znova spremeni smer in poteka
proti severovzhodu do točke št. 4 po parceli št. 1491/2, v točki
št. 4 spremeni smer in poteka proti jugu do točke št. 5, preko
parcel št. 1491/2 in 1491/11 in v nadaljevanju po delu severne
meje parcele št. 1491/10 in po severnih mejah parcel št. 1491/7
in 1491/5 do točke št. 6, ki se nahaja v severovzhodnem vogalu parcele št. 1491/5. V tej točki meja ureditvenega območja
spremeni smer in poteka proti jugovzhodu po vzhodnih mejah parcel št. 1491/5, 1562/56 in delu vzhodne meje parcele
št. 1562/1 do točke št. 10.
V točki št. 10 meja ureditvenega območja spremeni
smer in poteka proti jugozahodu do točke št. 14 preko parcel
št. 1562/1 in 1562/3.
Od tu naprej meja ureditvenega območja poteka proti
severozahodu po parceli št. 1562/3 in po zahodni meji parcele št. 1562/131, v severozahodnem vogalu te parcele meja
ureditvenega območja spremeni smer in poteka po severni
meji parcele št. 1562/131 do severovzhodnega vogala parcele
št. 1562/131, kjer spremeni smer in poteka proti severozahodu po zahodni meji parcele št. 1491/12 do severozahodnega
vogala te parcele.
V tej točki meja ureditvenega območja spremeni smer
in poteka proti zahodu po južni meji parcele št. 1562/133 do
jugozahodnega vogala te parcele, kjer znova spremeni smer
in v nadaljevanju poteka do izhodiščne točke št. 1, to je do
severozahodnega vogala parcele št. 1562/133 po zahodni
meji te parcele.
Meja ureditvenega območja občinskega lokacijskega
načrta je analitično obdelana s koordinatami lomnih točk
obodne parcelacije. Razvidna je iz grafičnega načrta št. 2.6.
»Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe
objektov«.
7. člen
(vplivno območje)
Vplivno območje v času gradnje obsega zemljišča parc.
št. 1490/1, 1490/2, 1491/1, 1491/2, 1491/3, 1491/4, 1491/5,
1491/6, 1491/7, 1491/8, 1491/9, 1491/10, 1491/11, 1491/12,
1491/13, 1491/14, 1562/1, 1562/3, 1562/22, 1562/56, 1562/57,
1562/58, 1562/59, 1562/60, 1562/61, 1562/62, 1562/63,
1562/64, 1562/65, 1562/66, 1562/67, 1562/68, 1562/69,
1562/70, 1562/71, 1562/72, 1562/73, 1562/74, 1562/75,
1562/76, 1562/77, 1562/78, 1562/113, 1562/114, 1562/115,
1562/116, 1562/117, 1562/118, 1562/119, 1562/120, 1562/121,
1562/122, 1562/123, 1562/131, 1562/132, 1562/133, 2233/1,
2233/12, 2233/13, vse k.o. Zelena jama.
V času obratovanja bodo vplivi novogradnje na varnost
pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost
pri uporabi, na hrup in na osončenje bivalnih prostorov obstoječih stanovanjskih objektov v normativnih okvirih.
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Vplivno območje v času obratovanja obsega zemljišča
parc. št. 1491/1, 1491/3, 1491/4, 1491/5, 1491/6, 1491/7,
1491/9, 1491/10, 1491/12, 1491/13, 1562/131, 1562/133, vse
k.o. Zelena jama.
Vplivno območje je razvidno iz grafičnega načrta št. 2.5.
»Načrt vplivnega območja na katastrskem načrtu«.
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10. člen
(posegi na obstoječih objektih)
V ureditvenem območju občinskega lokacijskega načrta
so dovoljene rekonstrukcije in investicijsko vzdrževalna dela
obstoječih objektov, ki niso predvideni za odstranitev.
11. člen

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
8. člen
(opis načrtovanih objektov in površin)
Namembnost
Namembnost objektov v ureditvenem območju občinskega lokacijskega načrta je pretežno stanovanjska.
V pritličju dela objekta A, orientiranem proti Šmartinski
cesti, je obvezen javni program.
Dopustne dejavnosti so:
– trgovina na drobno,
– gostinstvo,
– storitvena dejavnost (finančne, turistične, osebne ipd.),
– poslovne dejavnosti,
– izobraževanje, kulturno-razvedrilne dejavnosti.
Preostali del objekta A in objekti V1, V2, V3, V4, V5 ter
V6 so stanovanjski.
V kletnih etažah so predvidene parkirne površine za potrebe novogradenj, shrambe, skladišča poslovnih prostorov,
kolesarnice in tehnični ter energetski prostori.
Zazidalna zasnova
Vzdolž Šmartinske ceste je predviden objekt A. Za njim
je predvidenih šest stanovanjskih vila blokov z oznakami V1,
V2, V3, V4, V5 ter V6, ki ležijo vzporedno z objektom A in so
razporejeni v dveh vrstah.
Vsi objekti so v podzemnem delu povezani s skupnimi
kletnimi etažami.
Zasnova zunanje ureditve
Parter v območju občinskega lokacijskega načrta je namenjen javnim, skupnim in zasebnim (atriji) površinam.
V objektu A sta predvidena dva prehoda, ki povezujeta
javni program ob Šmartinski cesti in osrednji, stanovanjski
del.
Osrednji stanovanjski del je parkovno urejen, preko njega potekata osrednji tlakovani pešpoti od ceste U3 do vhodov v objekta V3 in V6, ki sta med seboj povezana. Ob poteh
so predvideni prostori za igrala in prostori z urbano opremo.
Osrednji pešpoti služita tudi kot intervencijska in servisna pot.
Ob notranji strani objekta A in ob vila blokih V1–V6, razen
na njihovi severozahodni strani, so predvidene zasebne površine (atriji), omejene z ograjami in vrtnimi lopami.
V severovzhodnem in jugovzhodnem delu območja občinskega lokacijskega načrta se ohrani raščen teren.
Iz ceste U3 je uvozno-izvozna klančina v garažo.
Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta razvidni iz grafičnih načrtov št. 3.1. »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo pritličja in zunanja ureditev«, št. 3.2. »Arhitektonsko
zazidalna situacija – tipična etaža in prerezi« ter št. 3.3. »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo kleti«.
9. člen
(postavitev enostavnih objektov)
V ureditvenem območju občinskega lokacijskega načrta je
dovoljena postavitev naslednjih enostavnih objektov:
– sezonski gostinski vrtovi brez nadstreškov in nosilnih
konstrukcij pod arkadami pod pogojem, da je zagotovljen javni
prehod širine 1.5 m;
– urbana oprema, razen objektov za oglaševanje;
– skulpture ali druge prostorske inštalacije;
– vodnjaki in okrasni bazeni.

(pogoji za oblikovanje objektov)
Oblikovni princip, izbor materialov in barv mora biti za vse
objekte in ureditve usklajen.
Fasade objektov naj bodo zasnovane kot kombinacija
različnih materialov.
Strehe so lahko ravne ali pod blagim naklonom, v terasnem delu pohodne.
Ograje balkonov in pergol na terasah objektov so skladno oblikovane. Na meji prostorske enote z vrstnimi hišami je
ograja betonska, montažna. Maksimalna višina ograj je 1.60 m.
Vrtne lope v atrijih so oblikovane kot del ograje.
Ob Šmartinski cesti je obvezna ureditev arkad, ki morajo
biti nakazane do višine 8.00 m. Minimalna globina arkad je
3.00 m.
12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
Minimalna debelina zemljine nad garažno ploščo je v območju predvidenih dreves 0.70 m, v območju zatravitve in grmovnic pa 0.40 m.
Raščen teren se zasadi z visoko vegetacijo.
Osrednje pešpoti, ploščadi in klančine so tlakovane.
Parkovne površine so zasajene z drevesi in grmovni
cami.
Počivališča, otroška igrišča in elementi mikrourbane opreme morajo biti oblikovno usklajeni.
13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Tlorisni gabariti
Objekt A:
– pritličje: 110.00 m x 14.60 m,
– tipična etaža: 110.00 m x 17.60 m,
– terasna etaža je lahko pozidana maksimalno 70%.
Izven tlorisnega gabarita lahko segajo oblikovni poudarki
fasad objekta in nadstreški nad vhodi na severozahodni strani
objekta.
Objekti V1, V2, V3, V4, V5 in V6:
– pritličje in tipična etaža objektov V1, V2 in V3: 21.50 m x
18.00 m,
– pritličje in tipična etaža objektov V4, V5 in V6: 21.20 m x
19.90 m,
– terasna etaža je lahko pozidana maksimalno 70%.
Izven tlorisnega gabarita lahko segajo oblikovni poudarki fasad in nadstreški nad vhodi objektov in komunikacijska
jedra.
Klet:
– maksimalen gabarit kletnih etaž ne sme posegati v površine javnega dobra in v površine, kjer je predvidena ohranitev
raščenega terena.
Višinski gabariti
Objekt A:
– etažnost dela objekta ob Šmartinski cesti: do
3K+P+5+2T,
– etažnost
preostalega
dela
objekta:
do
3K+P+galerija+5+2T,
– višina venca: 21.00 m,
– višina objekta: 27.00 m,
– absolutna višinska kota vhoda: 297,00 m.n.v.
V delu objekta A ob Šmartinski cesti je v polovici lokalov v pritličju dovoljena postavitev galerije – odrtega prostora
nad pritličjem.
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Objekti V1, V2, V3:
– etažnost: do 3K+P+3+2T,
– višina venca: 13.00 m,
– višina objekta: 19.00 m,
– absolutna višinska kota vhoda: 296,30 m.n.v.
Objekti V4, V5, V6:
– etažnost: do 3K+P+3+2T,
– višina venca: 13.00 m,
– višina objekta: 19.00 m,
– absolutna višinska kota vhoda: 296,10 m.n.v.
Teren
Absolutne višinske kote terena so od 296,00 do 297,00
m.n.v.
Višina venca vseh objektov je višina ograje terase prve
terasne etaže.
Višina objekta je višina strehe druge terasne etaže. Nad
višino objekta je dovoljena le izvedba tehničnih naprav in odsevnikov.
Kapacitete območja
Površina gradbene parcele: 12.277 m²,
BEP nad nivojem terena: maksimalno 27.000 m²,
BEP kletnih etaž: 23.000 m²,
BEP poslovnega programa: maksimalno 800 m²,
število stanovanjskih enot: maksimalno 289,
predvideni faktor izrabe gradbene parcele (FSI): 2,2.
Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
so razvidni iz grafičnih načrtov št. 3.1. »Arhitektonsko zazidalna
situacija – nivo pritličja in zunanja ureditev«, št. 3.2. »Arhitektonsko zazidalna situacija – tipična etaža in prerezi« ter št. 3.3.
»Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo kleti«.
14. člen
(odstranitve objektov)
V območju občinskega lokacijskega načrta je predvidena
odstranitev štirih objektov: poslovnega objekta, skladišča, delavnice in vratarnice.
Objekti, predvideni za odstranitev, so razvidni iz grafičnega načrta št. 3.4 »Načrt odstranitve objektov«.
IV. ZASNOVE PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST
PRIKLJUČEVANJA NANJO
15. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Splošni pogoji
Vse prometne površine morajo biti utrjene za vožnjo motornih vozil do 10 ton osnega pritiska.
Površine vozišč so asfaltirane in morajo biti utrjene z betonskim, kamnitim ali asfaltnim tlakovanjem.
Minimalni notranji radij uvoza v garaže je 8 m.
Glavni dostopi do objektov, primarne peš površine, parkirni prostori v kletnih etažah ter ostale površine in objekti
morajo biti urejeni tako, da so uporabni tudi za funkcionalno
ovirane ljudi.
Motorni promet
Dovoz za intervencijska in komunalna vozila ter dovoz
do parkirnih mest v kletnih etažah sta urejena s ceste U3.
Uvoz v klet in izvoz sta predvidena preko klančine, širine
7.00 m, z naklonom 13%.
Vsa dostava z avtomobili in kombiji za potrebe storitvenih,
poslovnih in stanovanjskih površin se bo odvijala preko kletne
etaže.
Mirujoči promet
Potrebne površine za mirujoči promet so predvidene v dveh kletnih etažah.
Za potrebe novogradnje je treba zagotoviti parkirna mesta
(PM), skladno z naslednjimi normativi:
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– za stanovanjsko enoto neto površine do 30 m2 1 PM,
– za stanovanjsko enoto neto površine od 30 do 59 m2
1,5 PM,
– za stanovanjsko enoto neto površine od 60 do 119 m2
2 PM,
– za stanovanjsko enoto neto površine nad 120 m2
2,5 PM,
– za storitvene in poslovne dejavnosti na 30 m2 neto
površine 1 PM,
– za kratkotrajno parkiranje 26 PM.
Peš promet
Ureditev peš hodnika je predvidena ob Šmartinski cesti,
pod arkadami objekta A.
Ostale peš površine povezujejo objekte in pripadajoče
ureditve znotraj območja.
Prometna ureditev je razvidna iz grafičnega načrta št. 3.5.
»Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt
intervencijskih poti«.
16. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
Splošni pogoji
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno ter energetsko infrastrukturno omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih
vodov.
Vsi sekundarni in primarni vodi morajo praviloma potekati
po javnih prometnih in intervencijskih površinah tako, da je
omogočeno njihovo nemoteno vzdrževanje. Izjemoma, pod
pogojem, da njihovo izvedbo in vzdrževanje omogočiti lastnik
zemljišča, lahko vodi potekajo po zasebnih zemljiščih. V tem
primeru mora upravljavec posameznega voda pridobiti služnost
zemljišča.
Zagotoviti je treba zadostne odmike predvidenih objektov
in naprav od obstoječih komunalnih in energetskih vodov.
Gradnja komunalnih naprav in objektov mora potekati
usklajeno.
Izjemoma so dovoljene delne in začasne komunalne ter
energetske ureditve pod pogojem, da so ureditve v soglasju z njihovimi upravljavci in skladne z njihovimi programi.
Obstoječe komunalne vode je dopustno nadomestiti,
obnavljati in dograjevati pod pogojem, da so navedeni posegi v soglasju z njihovimi upravljavci ter skladne z njihovimi
programi.
Vsi stroški sprememb na obstoječi in predvideni komunalni infrastrukturi v območju občinskega lokacijskega načrta
bremenijo investitorje.
Kanalizacija
V območju je javno kanalizacijsko omrežje zasnovano v ločenem sistemu.
Objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijsko
omrežje za odpadno kanalizacijo, ki poteka po Šmartinski
cesti in po cesti U3.
Odpadne in tehnološke vode morajo biti, pred priključkom
na javno kanalizacijo, očiščene do dovoljene stopnje onesnaženosti.
Padavinske vode z utrjenih povoznih površin in čiste
padavinske vode s strešin je treba, preko ločenega sistema
meteorne kanalizacije, ponikati znotraj območja občinskega lokacijskega načrta. Padavinske vode z utrjenih povoznih površin
je treba pred ponikanjem z lovilci olj ustrezno očistiti.
Vodovod
Objekti morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje, ki poteka po Šmartinski cesti in cesti U3.
Za zagotavljanje sanitarne in požarne vode za potrebe
stolpičev na vzhodni strani je treba zgraditi del javnega vodovodnega omrežja, ki se zaključi s hidrantom.
Priključke se izvede preko vodomernih jaškov ali vodomernih niš, v skladu s pogoji upravljavca.
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Elektroenergetsko omrežje
Za potrebe elektroenergetskega napajanja kompleksa
je treba v prvi kleti zgraditi novo transformatorsko postajo
2 x 1000 kVA, 10/21/0.42 kV z rezervnim transformatorskim
boksom, ki je predvidena v prostorih kletne etaže. Vključitev
nove transformatorske postaje v obstoječe omrežje naj se izvede skladno z idejnim projektom ELR-194/02 – Elektrifikacija
območja Zelene jame zaradi gradnje poslovno-stanovanjske
soseske.
Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati pogoje
upravljavca elektroenergetske infrastrukture.
Vključitev nove transformatorske postaje v srednje napetostno elektroenergetsko omrežje bo možno po izgradnji
celotne kabelske veje RTP Žale–RP BTC.
Vročevod
Objekti bodo oskrbovani s toplotno energijo preko priključnih vročevodov, ki se bodo navezovali na sekundarni vročevod,
ki poteka po cesti U3.
Plinovod
Za potrebe lokalov bo del objekta A priključen na plinovodno omrežje, ki poteka po Šmartinski cesti.
Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje
Za potrebe objektov je treba zgraditi del telekomunikacijskega in kabelskega omrežja, ki se bo navezoval na obstoječo
mrežo po cesti U3. Razvod do uporabnikov bo izveden v kletni
etaži. Potek kabelskega omrežja je treba smiselno uskladiti s potekom telekomunikacijskega omrežja.
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava je predvidena ob Šmartinski cesti in
cesti U3 in se napaja iz obstoječega prižigališča.
Javna razsvetljava se mora izvajati po pogojih pristojnega
upravljalca.
Ureditev komunalne in energetske infrastrukture je razvidna iz grafičnega načrta št. 3.6 »Zbirni načrt komunalnih vodov
in naprav«.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO
NARAVNIH DOBRIN
17. člen
(varstvo okolja)
Splošno
V času gradnje je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe
za zmanjšanje negativnih vplivov.
Varstvo vode in podzemne vode
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta se
nahaja v širšem vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, z oznako VVO III. Objekte in
naprave je potrebno graditi 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje nivoja gladin v zadnjih 10 letih.
Izvedba kletnih etaž in vseh utrjenih voznih površin mora biti
vodotesna.
Za dreniranje ali črpanje podzemne vode v času gradnje
je treba pridobiti vodno soglasje.
V času gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne
ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno
onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih goriv ali drugih nevarnih snovi.
Vozne in parkirne površine se ustrezno vodotesno utrdijo
in opremijo z lovilci olj. Na robovih se postavijo betonski ali
kamniti robniki.
Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih
nevarnih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo.
Varstvo zraka
Prezračevanje nadzemnih delov objektov in kletnih etaž
se izvede naravno ali prisilno tako, da ne bodo presežene
dovoljene vrednosti.
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Varstvo pred hrupom
V ureditvenem območju občinskega lokacijskega načrta,
razen ob Šmartinski cesti, je dovoljena mejna raven hrupa
55(dbA) podnevi in 45(dbA) ponoči.
Dovoljena mejna raven hrupa ob Šmartinski cesti je
60 (dBA) podnevi in 50 (dBA) ponoči.
Na fasadah objektov ob Šmartinski cesti je treba izvesti
pasivno zvočno zaščito – vgraditev zvočno dušenih ventilov.
Osončenje
Pri projektiranju je treba upoštevati predpise, ki urejajo
to področje.
Odstranjevanje odpadkov
Zbirna in odjemna mesta gospodinjskih odpadkov so
predvidena na nivoju terena, ob stopniščih v klet in v pritličju
objekta A. Dovoz za komunalna vozila je predviden po intervencijski poti.
Zbirna in odjemna mesta morajo biti tlakovana in zaščitena z nadstrešnico, opremljena z električno razsvetljavo, vodo
in s posebnim odtokom v kanalizacijo, ki je opremljen z lovilcem olj.
Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času odstra
nitve objektov in času gradnje, je treba, v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, izdelati načrt ravnanja z odpadki.
Razmestitev zbirnih in odjemnih mest za odpadke je
razvidna iz grafičnega načrta št. 3.5. »Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti«.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
18. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
Splošno
Predvideni objekti morajo biti načrtovani potresno varno
glede na stopnjo potresne ogroženosti območja.
Vsi objekti morajo biti projektirani v skladu z uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč.
Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev
objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati
študijo požarne varnosti.
Intervencijske poti in površine
Do novih objektov so predvideni dostopi in površine za
delovanje intervencijskih vozil v skladu s standardom SIST
DIN 14090. Intervencijska pot je predvidena iz ceste U3 po
peš poteh in utrjenih zelenih površinah v območju.
Intervencijske poti izven tlakovanih površin je treba izvesti na način, ki dopušča ozelenitev teh površin. Vse povozne
površine se morajo dimenzionirati na 10 ton osnega pritiska.
Širina intervencijskih poti mora biti najmanj 3.0 m, na
mestih za delovanje intervencijskih vozil pa najmanj 3.0 m2
utrjene površine in 2.0 m2 površine brez ovir, z odmikom od
objektov 3.0 m do 9.0 m. Minimalni zunanji radiji obračanja
morajo biti 10.5 m. Vse intervencijske poti morajo omogočati
krožno vožnjo.
Med intervencijskimi potmi in objekti so dovoljene zasaditve z nizkimi grmovnicami ali manjšimi drevesi do višine
6.0 m.
Hidrantno omrežje
Požarna zaščita novih objektov je predvidena z obstoječim zunanjim hidrantnim omrežjem s hidranti na Šmartinski
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cesti. Znotraj območja urejanja sta predvidena dva hidranta
severovzhodno od objektov V3 in V6.
Začetnemu gašenju požara je namenjeno notranje hidrantno omrežje.
Ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je
razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.5. »Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti« in
št. 3.6. »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.

Višinski gabariti objektov: odstopanja so lahko do
± 0.30 m.
Višinska regulacija terena: odstopanja so lahko do
± 0.50 m.

VII. NAČRT PARCELACIJE

(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi
veljavnosti občinskega lokacijskega načrta)

19. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila
Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja MS 1/2-1 in
MR 1/1 Zelena jama (Uradni list RS, št. 99/02, 96/04 – obvezna razlaga), ki veljajo za ureditveno območje občinskega
lokacijskega načrta.

IX. KONČNE DOLOČBE
24. člen

(načrt parcelacije)
Skupna gradbena parcela objektov A, V1, V2, V3, V4,
V5 in V6 obsega zemljišča parc. št. 1491/1, 1491/3, 1491/4,
1491/5, 1491/6, 1491/7,1491/9, 1491/10, 1491/12, 1491/13,
1562/131, 1562/133, vse k.o. Zelena jama, in meri 12.262 m2.
Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss – Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so priloga občinskega lokacijskega načrta.
Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnega načrta
št. 2.7. »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč«.
20. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)
Površina, namenjena javnemu dobru, leži v prostoru
Šmartinske ceste in obsega zemljišča parc. št. 1491/2, 1491/11,
k.o. Zelena jama. Meri 130 m2.
Na površini, namenjeni javnemu dobru, so dovoljeni posegi v zvezi s prometno in komunalno ureditvijo Šmartinske ceste,
pod njo pa izvedba zaščitne konstrukcije gradbene jame s sidranjem.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER
DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA
LOKACIJSKEGA NAČRTA
21. člen

25. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti občinskega lokacijskega načrta)
Po izvedbi z občinskim lokacijskim načrtom predvidene
ureditve so v območju občinskega lokacijskega načrta dopustna redna in investicijsko-vzdrževalna dela ter spremembe
namembnosti, skladno z določbami 8. člena tega odloka in
postavitev enostavnih objektov, skladno z določbami 9. člena
tega odloka.
26. člen
(vpogled občinskega lokacijskega načrta)
pri:

Občinski lokacijski načrt s prilogami je stalno na vpogled

– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostava Moste - Polje,
– Četrtni skupnosti Jarše.
Spis postopka priprave in sprejemanja občinskega lokacijskega načrta je na vpogled pri Mestni upravi Mestne občine
Ljubljana, Oddelku za urbanizem.

(etapnost gradnje)
Načrtovana gradnja objektov, ureditve zunanjih in prometnih površin ter ureditev pripadajoče komunalno – energetske
infrastrukture se izvedejo v eni gradbeni fazi.
22. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
V vplivnem območju je treba, v času gradnje, zagotoviti geotehnični nadzor in reden nadzor stanja obstoječih ob
jektov.
Območje gradbišča ne sme posegati na zemljišča izven
vplivnega območja v času gradnje, določenega v grafičnem
načrtu št. 2.5.: »Načrt vplivnega območja na katastrskem načrtu«.
Investitorji morajo, sočasno z izgradnjo objektov, zagotoviti prestavitev vseh infrastrukturnih vodov, objektov in naprav,
potrebnih za nemoteno delovanje obstoječih objektov v času
gradnje in po njej.
Pri izvedbi zaščitne konstrukcije gradbene jame s sidranjem investitor ne sme posegati v obstoječe komunalne,
energetske in telekomunikacijske vode.
Morebitne poškodbe okoliških objektov in naprav, nastale v času gradnje, mora investitor sanirati.
23. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
Tlorisni gabariti objektov: odstopanja so lahko do ± 0.50 m,
razen severne linije objekta A ob Šmartinski cesti.

27. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2006-16
Ljubljana, dne 1. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

LOŠKI POTOK
5373.

Odlok o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne
šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96)
ter 7. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS,
št. 86/06) je Občinski svet na 6. redni seji dne 19. 10. 2007
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole
dr. Antona Debeljaka Loški Potok
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Loški Potok, s sedežem na Hribu
101 v Loškem Potoku (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj)
ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok zavod OSNOVNO ŠOLO DR. ANTONA
DEBELJAKA LOŠKI POTOK (v nadaljevanju: zavod), v čigar
sestavi so:
– Matična šola v Loškem Potoku
– Podružnična šola v Podpreski
– Enota vrtca v Loškem Potoku
– Enota vrtca v Podpreski.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola dr. Antona
Debeljaka Loški Potok.
Sedež zavoda: Loški Potok, Hrib – Loški Potok 101.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Loški Potok.
V sestavo OŠ Loški Potok sodijo:
– Centralna šola v Loškem Potoku
– Podružnična šola v Podpreski
– Enota vrtca v Loškem Potoku
– Enota vrtca v Podpreski.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi podružnični šoli ali enoti vrtca, ali ukine
obstoječo, če so za to podane zakonske razlage.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim
razpolaga.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, na registrskem vložku številka: 10079600 z dne
7. 10. 1963.
Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja,
ki ga vodi ministrstvo – odločba št. 608-01-121/2002 z dne
28. 2. 2003 in odločba št. 6033-65/2006 z dne 29. 3. 2007.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata
zakon in ta odlok.
6. člen
Zavod ima in uporablja pečata okrogle oblike, premera
35 in 20 mm, v sredini katerega je grb Republike Slovenije, ob
obodu je izpisano: Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški
Potok. Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničenja določi ravnatelj.
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev. Med
začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik,
ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko v mejah svojih pooblastil pisno pooblasti
druge osebe. Evidenco pooblastil vodi tajništvo zavoda.
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8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za podpisovanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravlja.
V poslovanju z banko ali Agencijo za plačilni promet
podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi ravnatelj. Ravnatelj z odločbo
določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za
zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem členu.
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu predšolskih otrok
na področju naselij:
Črni Potok pri Dragi, Draga, Hrib - Loški Potok, Lazec,
Mali Log, Novi Kot, Podplanina, Podpreska, Pungert, Retje,
Srednja vas - Loški Potok, Srednja vas pri Dragi, Stari Kot,
Šegova vas, Trava, Travnik.
Šolski okoliš Podružnične šole Podpreska načeloma zajema naslednja naselja:
Črni Potok pri Dragi, Draga, Lazec, Novi Kot, Podplanina,
Podpreska, Pungert, Srednja vas pri Dragi, Stari Kot.
Pouk na podružnični šoli se organizira od prvega do tretjega razreda, izjemoma pa tudi drugače.
Matična enota je Osnovna šola dr. Antona Debeljaka, kjer
je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno
šolo za celotni zavod.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
10. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– 55520 Priprava in dostava hrane (catering)
– 60230 Drug kopenski potniški promet
– 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– 74871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– 8010 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
– 8042 Drugo izobraževanje
– 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 92340 Druge razvedrilne dejavnosti
– 92511 Dejavnost knjižnic
– 92610 Obratovanje športnih objektov
– 92623 Druge športne dejavnosti
– 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
– 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami
– 5274 Druga popravila izdelkov široke porabe
– 74852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program za
šolske in predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
11. člen
Zavod je osnovna šola, ki opravlja vzgojno-izobraževalno
dejavnost v skladu z določili zakona o osnovni šoli.
Vzgojno in vzgojno-izobraževalno delo v zavodu poteka v slovenskem jeziku.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo
kot javna listina. Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti
ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja
ustanovitelja in dokler ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji,
predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo
vzgojno izobraževalnega dela ali s katerim prispeva k polnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje
registriranih dejavnosti.
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Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
12. člen
Organi zavoda so:
1. svet zavoda
2. ravnatelj
3. strokovni organi
4. svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
13. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki upravitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki
staršev.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja
– 3 predstavniki delavcev zavoda
– 3 predstavniki staršev.
V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani predstavniki delavcev in staršev vseh organizacijskih enot.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet izmed
občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike
zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta iz svojih vrst izvolijo na konstituarni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat člana sveta traja štiri leta, razen mandata predstavnikov staršev v svetu zavoda, ki je povezan s statusom
njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v zavodu. Za
člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat
zaporedoma.
14. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja
– sprejema program razvoja zavoda
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev
in skupnost učencev (odlok o spremembah … Uradni list RS,
št. 85/02)
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli in vrtcu
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev svet zavoda
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev
– odloča o najemanju kreditov
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o sodelovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del
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– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
15. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev
in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavoda).
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter
njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in
mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje
za dobo 4 let.
16. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo
najmanj trije delavci z aktivno volilno politiko in reprezentativni
sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni
komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti
pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s predloženimi pisnimi
soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svet zavoda morajo
imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu se predlagajo po enotah zavoda.
17. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem
redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov centralne šole, posamezne podružnične šole in izmed
kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni
tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov (iz posamične
podružnične šole, centralne šole ali izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev) kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
18. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti
kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali
več kandidatov dobili enako število glasov, se volitve za kandidate z enakim številom glasov ponovijo. Kolikor tudi v drugem
krogu volitev dobita dva ali več kandidatov isto število glasov,
se člane sveta določi z žrebom.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku
5 dni od dneva volitev.
19. člen
Postopek za odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev
zavoda z aktivno volilno pravico, oziroma na zahtevo sindikata,
če gre za člana sveta, ki ga je predlagal sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za
odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
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Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh
razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu
zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno
volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnikov delavcev s sveta zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka
in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
2. Ravnatelj
20. člen
Pedagoški vodja in poslovni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela
zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– Organizira, načrtuje in vodi delo zavoda
– Pripravlja program dela zavoda
– Pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja
za njegovo izvedbo
– Odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev
in otrok
– Vodi delo učiteljskega vzgojiteljskega zbora
– Oblikuje predlog standardnih programov
– Spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev
– Organizira mentorstvo za pripravnike
– Prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in
vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje
– Predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in
odloča o napredovanju delavcev v plačilnih razredih
– Spremlja delo svetovalne službe
– Skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanek,
govorilne ure in druge oblike sodelovanja)
– Obvešča starše o delu zavoda in spremembah pravic in
obveznosti učencev in otrok
– Odloča o vzgojnih ukrepih
– Določa sistematizacijo delovnih mest
– Odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev
– Zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov Imenuje
in razrešuje svojega pomočnika in vodjo podružnične šole in
enote vrtca
– Skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravstveno službo
– Opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
21. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega
delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za
ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega
izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz
prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
22. člen
Ravnatelja imenuje 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 in vzgojiteljskega zbora, mnenje lokalne
skupnosti in mnenje sveta staršev. Lokalna skupnost in svet
staršev mnenje obrazložita.
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Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če lokalna skupnost in drugi organi iz drugega odstavka
tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj
zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Svet pošlje obrazložen predlog za imenovanje izbranega
kandidata v mnenje ministru, ki mora podati mnenje v 30 dneh
od dneva, ko je bil zanj zaprošen, sicer lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi
obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno
sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
23. člen
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 predlogi o razrešitvi seznani lokalno skupnost in organe
iz drugega odstavka 21.a člena tega odloka. Svet obrazložen
predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru.
Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelj razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja
obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega
mnenja.
Svet odloči o razrešitvi ravnatelja s sklepom in ga vroči
ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
24. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda
imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev
zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ
za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja,
imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh
minister.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti
postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja
največ dvakrat.
25. člen
Podružnična šola ima vodjo.
Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole.
Vodje podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi
ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistematizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
26. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Vodjo vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev
vrtca.
Vodje enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske
naloge v enoti vrtca in opravlja druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistematizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
27. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski in vzgojiteljski zbor,
oddelčni učiteljski zbor, razredni in strokovni aktivi učiteljev in
vzgojiteljev.
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28. člen
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci
zavoda.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom
– Daje mnenja o letnem delovnem načrtu
– Predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov
ter dejavnosti
– Odloča o posodobitvi programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi
– Daje mnenja o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja
– Odloča o vzgojnih ukrepih
– Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
29. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku
– Oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki
težje napredujejo
– Odloča o vzgojnih ukrepih
– Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
30. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje,
dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnoizobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev
ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Za enoto vrtca obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge,
določene v letnem načrtu.
4. Svet staršev
32. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.
Svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat v šolskem letu.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda
in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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5. Svetovalna služba
33. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem ter
sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom šole pri načrtovanju,
spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju
vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
34. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižno gradivo, ga strokovno obdeluje,
hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega
dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar opravljanje določi
minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
35. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci, knjižničarji
in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v
nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno
delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem
strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik,
imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih in vzgojiteljih, ki niso diplomirali na
slovenskih univerzah, se znanje slovenskega jezika preverja
ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistematizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistematizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.
36. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistematizacije delovnih mest. Sistematizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež, za vrtce pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.
Vrtec si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ustanovitelja in mora o vsakem prostem de-
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lovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko
vzgojo.
VI. VIRI IN NAČINI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
37. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo za
voda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka, ter
sredstva in premoženje podružnične šole in vrtca.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu
dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi
bremeni brez soglasja ustanovitelja.
38. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov
ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad dohodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačila
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po
predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti,
upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
39. člen
Za nadstandardne storitve lahko pridobiva zavod sredstva z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi
viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, oddelka ali starostne
skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa,
oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanja standarda pouka, vzgoje in
varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
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sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije
družbenega razvoja, določene z zakoni.
42. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI
43. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo,
uredi z notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme
svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.
44. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo v skladu z odlokom v roku 6 mesecev, organe zavoda pa v roku 60 dni od
dneva uveljavitve tega odloka.
Predstavnike delavcev zavoda v svetu zavoda se izvoli
na nadomestnih volitvah. Mandat nadomestnih predstavnikov
poteče skupaj z mandatom predstavnikov občine in mandatom
predstavnikov staršev.
46. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejel Občinski svet Občine
Ribnica, voden pod številko: 01-JT-601-7-96, z dne 19. 9. 1996,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/96.
47. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku osmih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

VIII. NADZOR

48. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Tri mesece pred iztekom mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in
po postopku, določenem s tem odlokom.
Ne glede na način določbe prvega odstavka 22. člena
tega odloka, je lahko od 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja
tudi kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 22. člena
tega odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh letih po
imenovanju opraviti ravnateljski izpit.

41. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo

49. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
40. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
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organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku osmih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
50. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 600-0008/2007
Loški Potok, dne 19. oktobra 2007
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

MURSKA SOBOTA
5374.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja objektov za
šport in rekreacijo na območju Mestne občine
Murska Sobota

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06 – ZJZP),
149. člena Zakona o varstvu okolja – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 39/06), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 72/95, 85/99 in 93/07), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
ZP1 – UPB4 (Uradni list RS, št. 3/07) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Murska
Sobota na seji dne 15. novembra 2007 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja gospodarske javne službe
upravljanja in vzdrževanja objektov za šport
in rekreacijo na območju
Mestne občine Murska Sobota
I. NAMEN ODLOKA
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja objektov za šport in rekreacijo ter vzdrževanja otroških igrišč in drugih javnih površin
ter opreme in naprav na otroških igriščih in drugih površinah
za šport in rekreacijo (v nadaljnjem besedilu: javna služba), ki
so v javni rabi, na območju Mestne občine Murska Sobota.
Objekti za šport in rekreacijo ter otroška igrišča in druge
javne površine ter oprema in naprave na otroških igriščih in
drugih površinah za šport in rekreacijo, ki niso v javni rabi, niso
predmet urejanja javne službe.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe,
3. obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razpore
ditev,
4. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne
službe,
5. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne
službe,
6. viri financiranja javne službe, način oblikovanja cene in
obračun storitev javne službe,
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7. vrsta in obseg objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje javne službe in
8. nadzor nad izvajanjem javne službe ter
9. kazenske ter prehodne in končne določbe.
3. člen
Cilji opravljanja javne službe po tem odloku so:
– zagotoviti program upravljanja in vzdrževanja objektov
za šport in rekreacijo in program vzdrževanja otroških igrišč in
drugih javnih površin ter opreme in naprav na otroških igriščih
in drugih površinah za šport in rekreacijo,
– izboljšati nivo javne službe,
– zagotoviti redno vzdrževanje in urejanje objektov za
šport in rekreacijo ter otroških igrišč in drugih javnih površin
ter opreme in naprav na otroških igriščih in drugih površinah
za šport in rekreacijo,
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju opravljanja javne službe,
– zagotoviti izdelavo poročila o opravljanju javne službe,
– urediti evidence opravljanja storitev javne službe,
– zagotoviti izdelavo katastra objektov za šport in rekreacijo ter otroških igrišč in drugih javnih površin ter opreme
in naprav na otroških igriščih in drugih površinah za šport in
rekreacijo.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Mestna občina Murska Sobota zagotavlja javno službo
upravljanja in vzdrževanja objektov za šport in rekreacijo ter
vzdrževanja otroških igrišč in drugih javnih površin ter opreme
in naprav na otroških igriščih in drugih površinah za šport in
rekreacijo na območju Mestne občine M. Sobota v javnem
podjetju (v nadaljevanju besedila: izvajalec javne službe) na
podlagi tega odloka in pogodbe, sklenjene med javnim podjetjem in Mestno občino M. Sobota.
Izvajalec iz prejšnjega člena opravlja javno službo na
celotnem območju Mestne občine Murska Sobota.
5. člen
Naloge, povezane z upravljanjem javne službe vzdrževanja otroških igrišč in drugih javnih površin ter opreme in naprav
na otroških igriščih in drugih površinah za šport in rekreacijo (v
nadaljnjem besedilu: površine za šport in rekreacijo), zagotavlja
za Mestno občino M. Sobota Mestna uprava Mestne občine
M. Sobota (v nadaljnjem besedilu: Mestna uprava), naloge,
povezane z upravljanjem javne službe vzdrževanja objektov
za šport in rekreacijo, pa izvajalec javne službe, ki je istočasno
upravljavec objektov za šport in rekreacijo.
Naloge upravljanja Mestne uprave in izvajalca javne službe, kot so z razmejitvijo določene v prejšnjem odstavku, so
naslednje:
– priprava razvojnih programov s področja opravljanja
javne službe,
– sodelovanje pri pripravi občinske prostorske dokumentacije,
– pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije ter
upravnih dovoljenj,
– zagotavljanje sredstev za opravljanje rednega vzdrževanja,
– izdajanje smernic in mnenj ter projektnih pogojev in
soglasij v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi,
– zagotavljanje nadzora nad izvajanjem določil tega odloka ter opravljanjem javne službe.
Naloge, določene v prvi, tretji in pet alineji drugega odstavka tega člena, lahko Mestna občina M. Sobota za javno
službo vzdrževanja površin za šport in rekreacijo, s pooblastilom prenese na izvajalca javne službe.
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III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
6. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
– upravljanje objektov za šport in rekreacijo,
– tekoče vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo ter
travnatih in ostalih površin ter objektov, opreme in naprav, ki so
urejene, zgrajene ali postavljene v sklopu teh objektov,
– čiščenje objektov za šport in rekreacijo,
– vzdrževanje otroških igrišč, igral in opreme,
– postavljanje opozorilnih in drugih oznak o eventualnih
prepovedih glede odlaganja smeti in odpadkov ipd.,
– nadzor nad stanjem upravljanja, vzdrževanja in urejanja
objektov za šport in rekreacijo ter nad stanjem vzdrževanja
površin, opreme in naprav za šport in rekreacijo,
– priprava in izdelava letnega programa ukrepov upravljanja in rednega vzdrževanja objektov za šport in rekreacijo
ter letnega programa ukrepov vzdrževanja površin, opreme in
naprav za šport in rekreacijo,
– priprava poročila o stanju objektov za šport in rekreacijo ter poročila o stanju površin, opreme in naprav za šport in
rekreacijo,
– vodenje evidenc,
– vodenje katastra objektov za šport in rekreacijo ter katastra površin, opreme in naprav za šport in rekreacijo,
– priprava investicijske dokumentacije in pridobivanje projektne dokumentacije,
– izdajanje smernic in mnenj ter projektnih pogojev in
soglasij v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi,
– posredovanje letnega poročila o izvajanju javne službe v Mestni občini Murska Sobota,
– obveščanje javnosti o stanju objektov za šport in rekreacijo ter osveščanje uporabnikov teh objektov,
– druga dela, za izvedbo katerih se s pogodbo neposredno dogovorita upravljavec in izvajalec javne službe.
IV. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA
RAZPOREDITEV

jejo:

7. člen
Kot objekti za šport in rekreacijo po tem odloku se šte-

– objekti drsališča ter površine, oprema in naprave, ki so
urejene, zgrajene ali postavljene v sklopu drsališča;
kot površine, oprema in naprave za šport in rekreacijo pa:
– otroška igrišča v javni rabi ter
– rekreacijske poti v Fazaneriji in druge rekreacijske površine in poti v javni rabi, zgrajene za ta namen.
Objekti za šport in rekreacijo so določeni v katastru objektov za šport in rekreacijo ter v katastru površin za šport in
rekreacijo v Mestni občini Murska Sobota; katastra morata
poleg splošnih podatkov vsebovati tudi kategorizacijo objektov
za šport in rekreacijo ter kategorizacijo površin za šport in
rekreacijo.
V. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
8. člen
Javna služba se opravlja na podlagi letnega programa
ukrepov, usposabljanja in vzdrževanja objektov za šport in
rekreacijo, oziroma programa ukrepov vzdrževanja površin
za šport in rekreacijo, ki ga izdela izvajalec javne službe vsako leto do roka, določenega s pogodbo o opravljanju javne
službe.
9. člen
Izvajalec javne službe opravlja javno službo na podlagi
tega odloka, predpisov in standardov, veljavnih na področju
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predmeta javne službe in pogodbe sklenjene z Mestno občino
Murska Sobota.
V primeru, da izvajalec javne službe odda posamezna
dela ali posamezne sklope del iz rednega ali investicijskega
vzdrževanja v pod izvedbo, mora podizvajalca izbrati na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje in v soglasju z Mestno občino M. Sobota.
10. člen
Izvajalec javne službe mora:
– zagotavljati stalno in kvalitetno opravljanje javne službe v skladu s sprejetimi predpisi in standardi, ki urejajo področje predmeta javne službe,
– javno službo opravljati v skladu s potrjenim programom
ukrepov,
– zagotavljati enak strokovni in kakovostni nivo ter obseg
storitev javne službe na celotnem območju Mestne občine
Murska Sobota,
– voditi poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi ter omogočiti in dovoliti Mestni občini
Murska Sobota vpogled v poslovanje,
– opravljati javno službo z delavci, ki izpolnjujejo pogoje
glede strokovne izobrazbe in druge pogoje določene s predpisi, ki urejajo področje javne službe,
– zagotavljati odpravo napak, ovir na objektih za šport
in rekreacijo ter površinah, opremi in napravah za šport in
rekreacijo.
11. člen
Izvajalec javne službe mora voditi kataster objektov za
šport in rekreacijo ter kataster površin za šport in rekreacijo.
Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega
zapisa. Podrobnejša vsebina in način vodenja podatkov se
določita s pogodbo o opravljanju javne službe.
Kopijo ažurnih podatkov izroča izvajalec javne službe
Mestni občini M. Sobota periodično, vendar najmanj enkrat
letno.
V primeru novogradenj objektov in naprav, ki so predmet javne službe, kataster teh objektov in naprav, zagotavlja
Mestna občina M. Sobota in ga posreduje izvajalcu javne
službe.
Izvajalec javne službe je dolžan s katastrom ravnati
kot s podatki, za katere velja poslovna tajnost in jih sme posredovati samo za namene in potrebe, za katere izda soglasje
Mestna občina M. Sobota.
V primeru, da se način javne službe spremeni, je izvajalec dolžan izročiti kataster Mestni občini M. Sobota v celoti.
12. člen
Evidence o opravljanju javne službe vodi izvajalec javne
službe. Evidence vsebujejo podatke, ki jih kot obvezne določajo predpisi, ter podatke o vseh izvedenih in neizvedenih
storitvah javne službe, za katere se upravljavec in izvajalec
javne službe dogovorita s pogodbo.
Poročilo o opravljanju javne službe posreduje izvajalec
Mestni občini M. Sobota najmanj enkrat letno.
13. člen
Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo tudi
ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, in
sicer v obsegu in na način, kot se to določi s pogodbo o opravljanju javne službe.
V primeru višje sile ima izvajalec ob dokazanih razlogih
pravico zahtevati od Mestne občine M. Sobota, povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah, kolikor povračila teh stroškov ne more
doseči z naslova zavarovanja civilne odgovornosti.
Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
izvajalec javne službe in Mestna občina M. Sobota medsebojno obveščati in dogovarjati o opravljanju javne službe.
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VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
14. člen
Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki objektov za šport in rekreacijo ter površin za šport in rekreacijo, na
katerih se opravlja javna služba po tem odloku.
15. člen
Kakršnokoli poseganje v objekte za šport in rekreacijo ter
površine, opremo in naprave za šport in rekreacijo je, razen
izvajalcu javne službe, dovoljeno le s soglasjem Mestne občine
M. Sobota.
Izvajalcu javne službe, ki je istočasno upravljavec objektov za šport in rekreacijo, so posegi, ki presegajo nivo tekočih
vzdrževalnih del, dovoljeni le s soglasjem Mestne občine M.
Sobota, oziroma lastnika.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je uporaba objektov za šport in rekreacijo ter površin, opreme in naprav za šport in rekreacijo, dovoljena le za namene, za katere
so zgrajeni oziroma urejeni in namenjeni.
16. člen
Dovoljeni posegi v objekte za šport in rekreacijo ter površine za šport in rekreacijo so:
– redna vzdrževalna dela,
– preurejanje objektov za šport in rekreacijo in površin za
šport in rekreacijo, zaradi spremembe njihove namembnosti,
– obnove dotrajanih ali poškodovanih elementov,
– gradnja in vzdrževanje komunalne, energetske in druge
infrastrukture,
– nujna vzdrževalna dela na infrastrukturi iz predhodne
alineje,
– poseganje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
17. člen
Izvajalec del, ki zaradi gradbenih ali drugih del ter opravljanja rednih vzdrževalnih del na komunalni infrastrukturi (v
nadaljevanju: povzročitelj) posega v površine, opremo in naprave za šport in rekreacijo, na podlagi izdanega soglasja iz
prvega odstavka 15. člena tega odloka, je dolžan poskrbeti,
da ne povzroči škode na teh površinah, objektih in napravah
oziroma je dolžan škodo takoj po nastanku sporočiti izvajalcu
javne službe, ki o tem obvesti Mestno občino M. Sobota. Stroški pregleda in odprave škode oziroma okvare v tem primeru
bremenijo povzročitelja.
V primeru, da povzročitelj škode ne sporoči izvajalcu
javne službe oziroma izvajalcu javne službe ne zagotovi plačila
stroškov, ki jih je izvajalec javne službe z odpravo škode utrpel,
se takšno dejanje šteje za prepovedana dejanja po tem odloku,
za katera se izrečejo globe, predpisane s tem odlokom.
18. člen
Kadar pristojni organ ugotovi, da se izvajajo posegi na
površinah, opremi in napravah za šport in rekreacijo brez
dovoljenja oziroma soglasja Mestne občine M. Sobota, odredi
takojšnjo ustavitev del in določi rok za pridobitev dovoljenja,
oziroma soglasja. Če povzročitelj ne pridobi ustreznega dovoljenja, oziroma soglasja v določenem roku, pristojni organ
odredi vzpostavitev površin, opreme in naprav v stanje pred
posegom, izvajalcu javne službe, na stroške povzročitelja.
19. člen
V primerih poseganja v površine, opremo in naprave za
šport in rekreacijo, zaradi nujnih del na komunalni infrastrukturi,
je povzročitelj dolžan najkasneje v roku 24 ur obvestiti Mestno
občino M. Sobota o izvajanju del in takoj po končanih delih
povrniti površino, opremo in naprave v prvotno stanje.
Če povzročitelj iz prejšnjega odstavka ne vzpostavi prvotnega stanja, mu pristojni organ odredi rok za vzpostavitev
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prvotnega stanja oziroma odredi to izvajalcu javne službe, na
stroške povzročitelja, kolikor le-ta ne izpolni obveznosti do
določenega roka.
20. člen
Objekte za šport in rekreacijo ter površine, opremo in naprave za šport in rekreacijo je potrebno skrbno urejati, varovati,
vzdrževati, zlasti pa je na in v teh objektih ter na površinah,
opremi in napravah, prepovedano:
– plakatiranje, če ni izrecno dovoljeno na za to določenih
mestih, risanje grafitov ali kakršno koli poseganje v objekte,
opremo in naprave izven namena, za katerega so namenjeni,
– ustavljanje, parkiranje, vožnja s kolesi, motornimi vozili,
delovnimi stroji, razen za na to določenih površinah,
– poškodovanje opreme in naprav otroških igrišč, tabel,
infrastrukture,
– odlaganje smeti in odpadkov ter skladiščenje najrazličnejših materialov in predmetov,
– vodenje psov in drugih živali ter onesnaževanje površin z iztrebki teh živali,
– postavljanje pomožnih in začasnih objektov brez soglasja upravljavca,
– uporabljanje objektov, površin, opremo in naprav, v nasprotju z njihovo naravo in namenom,
– postavljanje šotorov ali bivalnih prikolic ipd. ter kurjenje
na površinah za šport in rekreacijo,
– ogrožanje uporabnikov objektov za šport in rekreacijo
ter površin za šport in rekreacijo.

VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE,
NAČIN OBLIKOVANJA CENE IN OBRAČUN STORITEV
JAVNE SLUŽBE
21. člen
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva:
– iz cene storitev,
– iz proračuna,
– iz drugih virov (amortizacije …).
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev opravljanja
javne službe upravljanja in vzdrževanja objektov za šport in
rekreacijo, se podrobneje določi s programom dela ter pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo teh objektov.
Cene storitev javne službe za uporabo objektov za šport
in rekreacijo izvajalec javne službe oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi za oblikovanje cen storitev javnih služb ter
pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo objektov za
šport in rekreacijo.
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev opravljanja
javne službe vzdrževanja površin, opreme in naprav za šport in
rekreacijo, se podrobneje določi s programom dela, ki ga potrdi
upravljavec teh površin, opreme in naprav.
Cene storitev vzdrževanja površin, opreme in naprav za
šport in rekreacijo se oblikujejo v odvisnosti od letnega programa ukrepov ter ob upoštevanju standardov in normativov,
veljavnih s področja predmeta javne službe in cen za podobne
storitve v Republiki Sloveniji.
Storitve javne službe vzdrževanja površin, opreme in naprav za šport in rekreacijo zaračunava izvajalec javne službe
enkrat mesečno za pretekli mesec, ostala razmerja v zvezi s tem se uredijo s pogodbo.
VIII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV TER NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
22. člen
Infrastrukturni objekti za izvajanje javne službe so:
– objekti drsališča, vključno z opremo in napravami ter
površinami, potrebnimi za njihovo funkcioniranje in uporabo,
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– otroška igrišča, vključno z zelenimi ali drugimi površinami, opremo in napravami,
– rekreacijske poti v Fazaneriji in druge rekreacijske površine in poti v javni rabi, zgrajene za ta namen, vključno z opremo in napravami za rekreacijo,
– smerokazi, napisne, opozorilne in druge table in
označbe.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
23. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe ter pristojna služba Mestne uprave
Mestne občine M. Sobota.
24. člen
Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja Mestna
uprava Mestne občine M. Sobota. Izvajalec mora Mestni upravi
kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti
vpogled v poslovne knjige in evidence, ki se nanašajo na opravljanje javne službe.
Upravljavec lahko za nadzor nad opravljanjem javne službe pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

X. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
Z globo 830 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
kot izvajalec javne službe:
– če ne zagotovi pogojev za izvajanje javne službe iz
V. poglavja tega odloka.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.
26. člen
Z globo 830 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če ravna v nasprotju s 15., 17., 18., 19. ali 20. členom tega odloka.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba iz prejšnjega odstavka tega člena.
27. člen
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
posameznik:
– če stori prekršek iz 20. člena tega odloka.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Izvajalec javne službe v roku treh mesecev od veljavnosti tega odloka pripravi pravilnik o upravljanju in vzdrževanju
objektov za šport in rekreacijo, s katerim se določi podrobnejša
navodila in tehnične normative za:
– oblikovanje cen storitev javne službe za uporabnike
objektov za šport in rekreacijo,
– način zagotavljanja obratovanja, vzdrževanja in nadzora nad objekti za šport in rekreacijo,
– režim uporabe objektov,
– izdajanje projektnih pogojev in soglasij za posege v objekte za šport in rekreacijo ter druga razmerja v zvezi z upravljanjem, vzdrževanjem in investicijskim vzdrževanjem
objektov za šport in rekreacijo.
K pravilniku si mora izvajalec javne službe pridobiti soglasje Mestne občine M. Sobota in ga objaviti v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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29. člen
Izvajalec javne službe je dolžan pripraviti in vzpostaviti
kataster objektov za šport in rekreacijo ter kataster površin,
objektov in naprav za šport in rekreacijo, najkasneje v enem
letu od uveljavitve tega odloka.
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0039/2007-186
Murska Sobota, dne 15. novembra 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

5375.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja mestne
tržnice in izvajanje sejemskih prireditev 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), Zakona o trgovini
(Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na
prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih
za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93,
34/93 in 57/93), 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, 85/99 in 93/07) je Mestni
svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 15. novembra
2007 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja gospodarske javne službe
upravljanja in vzdrževanja mestne tržnice
in izvajanje sejemskih prireditev na območju
Mestne občine Murska Sobota
I. NAMEN ODLOKA
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja mestne tržnice in izvajanje
sejemskih prireditev (v nadaljevanju besedila: javna služba) na
območju Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe,
3. obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
4. pogoji za zagotavljanje in uporabo javne službe,
5. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne
službe,
6. viri financiranja javne službe, način oblikovanja cene in
obračun storitev javne službe,
7. vrsta in obseg objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje javne službe in
8. nadzor nad izvajanjem javne službe ter
9. kazenske in prehodne določbe.

Stran

14898 /

Št.

108 / 27. 11. 2007

3. člen
Cilji opravljanja javne službe po tem odloku so:
– zastaviti program prodaje blaga v okviru javne službe,
– izboljšati nivo javne službe in zagotoviti učinkovito opravljanje javne službe uporabnikom storitev javne službe,
– zagotoviti redno vzdrževanje in obnavljanje objektov
mestne tržnice,
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju opravljanja javne službe,
– zagotoviti izdelavo poročila o izvajanju javne službe,
– urediti evidence opravljanja storitev javne službe,
– urediti evidenco uporabnikov tržnih površin,
– zagotoviti izdelavo katastra tržnih površin.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Mestna občina Murska Sobota zagotavlja javno službo
upravljanja in vzdrževanja mestne tržnice in izvajanje sejemskih prireditev v javnem podjetju (v nadaljevanju besedila:
izvajalec javne službe).
5. člen
Izvajalec iz prejšnjega člena opravlja javno službo na
celotnem območju Mestne občine Murska Sobota v skladu s katastrom tržnih površin. Izvajalec javne službe je tudi
upravljavec mestne tržnice v Murski Soboti in izvajalec sejemskih prireditev.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
6. člen
Storitev javne službe je opredeljena z veljavnim pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na
prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih
za prodajo blaga zunaj prodajaln.
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
– ureditev in poslovanje mestne tržnice in usklajenost z veljavnimi predpisi,
– določanje blaga, seznama blaga in lokacije za prodajo
na tržnih površinah,
– zagotovitev reda, snage, odstranjevanje odpadkov in
zunanji videz tržnih površin,
– vzdrževanje objektov in opreme mestne tržnice,
– zagotovitev zadovoljivega obsega opreme na mestni
tržnici,
– sklepanje pogodb z uporabniki tržnih površin,
– zaračunavanje in pobiranje pristojbine za uporabo tržnih površin, opreme in druge usluge, ki so vezane na tržno
poslovanje,
– spremljanje založenosti, prometa in cen na tržnih površinah,
– določanje obratovalnega časa,
– sodelovanje s pristojnimi službami Mestne občine Murska Sobota in pristojnimi inšpekcijskimi službami,
– sprejeti tržni red,
– nadzor nad stanjem javne službe,
– izdelava letnega programa ukrepov,
– priprava raznih poročil s predlogi potrebnih ukrepov za
izboljšanje stanja,
– vodenje evidenc,
– vodenje katastra tržnih površin,
– posredovanje letnega poročila o izvajanju javne
službe,
– obveščanje javnosti o stanju tržnih površin, če je to
določeno s predpisi o opravljanju javne službe.
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7. člen
Izvajalec javne službe ima pri izvajanju javne službe
naslednja javna pooblastila:
– izdaja pogoje, soglasja, potrdila ter sklepa pogodbe z uporabniki tržnih površin za sodelovanje na tržnih površinah.
IV. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA
RAZPOREDITEV
8. člen
Na območju Mestne občine Murska Sobota se ureja
prodaja blaga na lokacijah, določenih v katastru tržnih površin
in v tržnem redu.
V objektu mestne tržnice se nahaja tudi skladišče za
blago ter hladilni prostori.
9. člen
Na tržnih površinah se trguje z živili in neživilskimi izdelki, ki so podrobno določeni s tržnim redom. Trgovanje je
prosto in se opravlja v skladu z določili tega odloka in drugimi
predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom.
10. člen
Na tržnih površinah smejo prodajati uporabniki tržnih
površin, v skladu s pravilnikom o minimalnih tehničnih in
drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj
prodajaln.
11. člen
Skladiščenje blaga je dovoljeno le v skladiščnih prostorih
in hladilnih prostorih, ki jih izvajalec javne službe odda s sklenitvijo pogodbe uporabnikom tržnih površin.
V. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
12. člen
Javna služba se opravlja na podlagi sklenjenih pogodb,
ki jih izvajalec javne službe sklepa z uporabniki tržnih površin.
V pogodbah se določi lokacija tržnega prostora, vrsta
blaga ter čas trajanja zakupa tržnega prostora.
13. člen
Izvajalec javne službe opravlja javno službo na podlagi
tega odloka, veljavnih predpisov, ki urejajo prodajo blaga
zunaj prodajaln ter tržnega reda.
Tržni red sprejme izvajalec javne službe, nanj poda soglasje župan Mestne občine Murska Sobota.
14. člen
Izvajalec javne službe mora:
– sprejeti tržni red,
– zagotavljati stalno in kvalitetno opravljanje javne službe v skladu s sprejetimi predpisi, ki urejajo področje prodaje
blaga zunaj prodajaln,
– zagotavljati enak strokovni in kakovostni nivo ter obseg
storitev javne službe,
– voditi poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi ter omogočiti in dovoliti Mestni upravi
Mestne občine Murska Sobota vpogled v svoje poslovanje,
– opravljati javno službo z delavci, ki izpolnjujejo pogoje
glede strokovne izobrazbe in druge pogoje, določene s predpisi,
– razporejati in oddajati v najem tržne površine uporabnikom teh površin,
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– skrbeti za urejenost mestne tržnice in manipulativnih
površin, uporabnost tržne opreme, za čistočo in odstranjevanje odpadkov ter za izvajanje zimske službe na tržnih
površinah,
– skupaj z drugimi pristojnimi organi skrbeti za javni red
in mir na tržnih površinah in dober odnos med uporabniki teh
površin,
– sklepati pogodbe z uporabniki tržnih površin in tržne
opreme,
– preverjati ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za
dovoljeno trgovanje in izrekati prepoved prodaje uporabnikom
tržnih površin, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– nadzirati kvaliteto blaga in opozarjati uporabnika tržnih
površin na nekvalitetno blago,
– skrbeti za vzdrževanje in posodobitev tržne opreme
in sodelovati s pristojnimi službami v načrtovanju potreb po
izgradnji in urejenosti tržnih objektov,
– dajati v najem tržne pripomočke oziroma opremo potrebno za nemoteno poslovanje na tržnih površinah,
– zaračunavati in pobirati pristojbine za uporabo tržnih
površin, tržne opreme in za druge usluge, ki so vezane na
tržno poslovanje,
– organizirati in oblikovati prodajo blaga tako, da so usklajeni s potrebami uporabnikov ožje in širše okolice ter tradicijo in
zahtevami sodobnega razvoja gospodarsko turističnih potreb
mesta,
– določati blago, seznam blaga in lokacije za prodajo na
tržnih površinah,
– sodelovati s kmetijskimi proizvajalci, podjetji in zasebniki, zaradi boljše založenosti mestne tržnice, njene organiziranosti in poslovanja,
– spremljati založenost, promet in cene blaga na tržnih
površinah ter obveščati o tem pristojne organe,
– določati obratovalni čas tržnice in ga izobešati skupaj s tržnim redom.

20. člen
Na tržnih površinah je prepovedano:
– pranje blaga, ki je namenjeno za prodajo,
– kupcem otipavanje in prebiranje živil,
– zavijanje prodanega blaga – živil v tiskan in nečist
papir,
– nelojalno obnašanje uporabnikov tržnih površin,
– voditi pse,
– pljuvanje po tleh,
– vožnja s kolesi, mopedi in podobnimi vozili,
– uporaba nežigosanih merilnih uteži in tehtnic,
– onesnaževanje in poškodovanje inventarja, last upravljavca tržnice,
– samovoljno zasesti prodajno mesto ter prestavljati prodajne stojnice in mize,
– medsebojno prepiranje uporabnikov tržnih površin,
– samovoljno postavljanje raznih reklam in nadstreškov
ter predelava in dodelava tržne opreme,
– metanje odpadkov,
– zalagati poti med stojnicami ali okoli stojnic z blagom
tako, da je oviran prehod,
– obešanje blaga na stebre tržnice in stebre stojnic,
– vstop vinjenim osebam,
– uživanje alkoholnih pijač uporabnikov tržnih površin in
drugim osebam,
– poležavanje in posedanje na prodajnih mestih,
– storiti kakršnokoli dejanje, s katerim se kršijo javni red
in mir ter čistoča, žali in ovira pri delu delavce izvajalca javne
službe, zavlačuje ali odklanja plačilo tržnih pristojbin in posebnih storitev,
– prekupčevanje blaga,
– zviševanje cen, ki so bile določene pred pričetkom
prodaje,
– parkiranje motornih in drugih vozil na tržnih površinah.

15. člen
Izvajalec javne službe mora voditi kataster tržnih površin
in ga je dolžan izdelati v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
Podrobnejša vsebina in način vodenja podatkov se določita s tržnim redom.

VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE,
NAČIN OBLIKOVANJA CENE IN OBRAČUN STORITEV
JAVNE SLUŽBE

16. člen
Izvajalec javne službe vodi evidence opravljanja storitev
javne službe in jih v skladu z veljavnimi predpisi ali na zahtevo
posreduje Mestni občini Murska Sobota, prav tako posreduje
najmanj enkrat letno poročilo o opravljanju javne službe.
17. člen
Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo tudi ob
nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
izvajalec javne službe in Mestna občina Murska Sobota medsebojno obveščati in dogovarjati o opravljanju javne službe.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
18. člen
Uporabniki storitev javne službe so uporabniki tržnih površin ter kupci blaga.
19. člen
Uporabniki tržnih površin so dolžni:
– vzdrževati red in čistočo na tem prostoru in okolici ter
odstranjevati odpadke v za to določene posode,
– spoštovati obratovalni čas izvajalca javne službe ter
vršiti prodajo le v tem času,
– skrbeti za osebno higieno, izgled in, da ne kršijo tržnega
reda ter javnega reda in miru,
– plačevati pristojbine, določene s tržnim redom.

21. člen
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva:
– iz tržnih pristojbin,
– iz proračuna,
– iz drugih virov.
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev opravljanja
javne službe, se podrobneje določi s programom dela, tržnim
redom in cenikom tržnih pristojbin, ki ga pripravi izvajalec javne
službe, nanj pa poda soglasje župan Mestne občine Murska
Sobota.
VIII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV TER NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
22. člen
Infrastrukturni objekti za izvajanje javne službe, ki so v lasti ali najemu Mestne občine Murska Sobota, so:
– objekt tržnice – tržna ploščad,
– skladišče in hladilnice,
– stojnice, prodajne mize in druga oprema,
– drugi objekti in naprave, ki so potrebni za normalno
obratovanje na tržnih površinah.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
23. člen
Nadzor nad izvajanjem javne službe opravljajo pristojne
službe Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota ter pristojne inšpekcijske službe.

Stran

14900 /

Št.

108 / 27. 11. 2007

X. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
Z globo 830 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec javne
službe:
– če ne zagotovi pogojev za izvajanje javne službe iz
V. poglavja tega odloka.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.
25. 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 stori prekršek iz 19. in 20. člena tega odloka.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba uporabnika iz prvega odstavka tega člena.
26. člen
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
posameznik:
– če stori prekršek iz 19. in 20. člena tega odloka.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Izvajalec javne službe pripravi v roku treh mesecev od
veljavnosti tega odloka tržni red.
28. člen
Izvajalec javne službe je dolžan vzpostaviti kataster tržnih
površin, najkasneje v enem letu od veljavnosti tega odloka.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 37/99 in 21/06).
Do uveljavitve tržnega reda se uporabljajo določila
prejšnjega tržnega reda na tržnicah v Murski Soboti, kolikor
niso v nasprotju z določili tega odloka.
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0041/2007
Murska Sobota, dne 15. novembra 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

5376.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe vzdrževanja parkov, nasadov, zelenic
ter vseh drugih zelenih površin na območju
Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06 – ZJZP),
149. člena Zakona o varstvu okolja – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 39/06), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 72/95, 85/99 in 93/07), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
ZP1-UPB4 (Uradni list RS, št. 3/07) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Murska
Sobota na seji dne 15. novembra 2007 sprejel
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ODLOK
o načinu opravljanja gospodarske javne službe
vzdrževanja parkov, nasadov, zelenic ter vseh
drugih zelenih površin na območju
Mestne občine Murska Sobota
I. NAMEN ODLOKA
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske
javne službe vzdrževanja parkov, nasadov, zelenic ter vseh
drugih zelenih površin, ki so v javni rabi (v nadaljevanju besedila: javna služba) na območju Mestne občine Murska Sobota.
Zelene površine fizičnih in pravnih oseb, ki niso javnega
pomena, so zemljišča v območju naselij, ki funkcionalno pripadajo zazidanemu stavbnemu zemljišču in nezazidanemu
stavbnemu zemljišču. Te zelene površine urejajo, varujejo in
vzdržujejo lastniki oziroma uporabniki teh površin.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe,
3. obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
4. pogoji za zagotavljanje in uporabo javne službe,
5. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne
službe,
6. viri financiranja javne službe, način oblikovanja cene in
obračun storitev javne službe,
7. vrsta in obseg objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje javne službe in
8. nadzor nad izvajanjem javne službe ter
9. kazenske in prehodne določbe.
3. člen
Cilji opravljanja javne službe po tem odloku so:
– zastaviti program varstva, urejanja in vzdrževanja javnih
parkov, nasadov, zelenic ter vseh drugih javnih zelenih površin
(v nadaljnjem besedilu: zelene površine),
– izboljšati nivo javne službe,
– zagotoviti redno vzdrževanje in obnavljanje zelenih površin,
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju opravljanja javne službe,
– zagotoviti izdelavo poročila o opravljanju javne službe,
– urediti evidence opravljanja storitev javne službe,
– zagotoviti izdelavo katastra zelenih površin.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Mestna občina Murska Sobota (v nadaljevanju besedila:
upravljavec) zagotavlja javno službo vzdrževanja zelenih površin v javnem podjetju (v nadaljevanju besedila: izvajalec javne
službe) na podlagi tega odloka in pogodbe, sklenjene med
javnim podjetjem in upravljavcem.
Izvajalec iz prejšnjega člena opravlja javno službo na
celotnem območju Mestne občine Murska Sobota.
5. člen
Naloge, povezane z upravljanjem javne službe, zagotavlja
za upravljavca Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota
in so naslednje:
– priprava razvojnih programov s področja opravljanja
javne službe,
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– sodelovanje pri pripravi občinske prostorske dokumentacije,
– pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije ter
upravnih dovoljenj,
– zagotavljanje sredstev za opravljanje rednega vzdrževanja,
– izdajanje smernic in mnenj ter projektnih pogojev in
soglasij v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi,
– zagotavljanje nadzora nad izvajanjem določil tega odloka ter opravljanjem javne službe.
Naloge, določene v prvi, tretji in peti alineji prvega odstavka tega člena lahko upravljavec s pooblastilom prenese na
izvajalca javne službe.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
6. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
a) tekoče vzdrževanje javnih zelenih površin:
– spomladansko in jesensko čiščenje površin ter opravljanje zimske službe na teh površinah,
– vzdrževalna dela na travnatih površinah,
– gnojenje trat in rastlin,
– nasaditev in vzdrževanje okrasnih gredic in cvetličnih
korit, po potrebi tudi zalivanje,
– oskrbovanje in obrezovanje grmovnic in drevja ter živih
mej,
– negovanje in obnavljanje gozdnega in parkovnega drevja, grmičevja, cvetličnih nasadov,
– vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in objektov
meteorne kanalizacije in druge opreme,
– vzdrževanje smerokazov,
– zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in
poškodbami,
– vzdrževanje živih mej ob cestah, da ne ovirajo preglednosti na cestišču in ob vključevanju v promet in ne zakrivajo
prometne signalizacije,
– čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpadkov,
– postavitev in vzdrževanje raznih opozorilnih tabel za
prepoved hoje po zelenicah, za prepoved odlaganja smeti in
odpadkov ter igranja z žogo na zelenicah, kakor tudi postavitev
in vzdrževanje napisnih tablic z oznako imen okrasnega parkovnega drevja oziroma grmičevja,
– redno pobiranje odpadkov in čiščenje košev za od
padke,
– urejanje in vzdrževanje vodnih površin, v območju javnih zelenih površin,
– urejanje in vzdrževanje gozdnih parkov in zemljišč, zavarovanih kot naravna znamenitost, v lasti upravljavca in za
katere je, v skladu s tovrstnimi predpisi, zadolžen upravljavec,
– urejanje in vzdrževanje naravnih vodotokov, s katerimi v skladu s tovrstnimi predpisi upravlja upravljavec in
so v njegovi pristojnosti in lasti,
b) nadzor nad stanjem javnih zelenih površin,
c) izdelava programa ukrepov rednega vzdrževanja javnih
zelenih površin,
d) priprava poročila o stanju javnih zelenih površin s predlogi potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja,
e) vodenje evidenc,
f) vodenje katastra javnih zelenih površin ter katastra
objektov in naprav,
g) posredovanje letnega poročilo o izvajanju javne službe
upravljavcu,
h) obveščanje javnosti o stanju javnih zelenih površin, če
to zahteva upravljavec ali je to določeno s predpisi o opravljanju
javne službe,
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i) nameščanje oznak o eventualnih prepovedih na površinah, ki so predmet urejanja javne službe,
j) druga dela, za izvedbo katerih se neposredno dogovori z upravljavcem.
IV. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA
RAZPOREDITEV
7. člen
Na območju Mestne občine Murska Sobota se urejajo
javne zelene površine z izvedbeno dokumentacijo, ki mora
vsebovati načrt ureditve javnih zelenih površin in predlog za
zavarovanje posamičnih zelenih površin, drevoredov in zelenih
površin ob pomembnejših prometnicah, križiščih, ob objektih in
urejenih vodnih strugah.
Za javne površine po tem odloku štejejo hortikulturno
urejene javne površine in površine okoli javnih objektov, in to
predvsem:
– javni parki, nasadi, drevoredi in zelenice, sprehajališča
in pešpoti na javnih zelenih površinah,
– skupine dreves ali posamezna drevesa, pomembna
za naravno okolje ali posebnost določenega kraja, če je tako
določeno s soglasjem upravljavca,
– zelene površine ob javnih cestah, javnih poteh, ob javnih
komunikacijah in vodnih površinah, športnih igriščih, kopališčih
in otroških igriščih ter posameznih turističnih objektih v javni
lasti, če je njihovo urejanje v pristojnosti upravljavca,
– zelene površine ob spomeniških in zgodovinskih ob
jektih,
– zelene površine ob infrastrukturnih objektih v lasti upravljavca,
– zelene površine okoli javnih zaklonišč,
– zelene površine v stanovanjskih naseljih, ki niso opredeljene kot gradbene parcele objektov,
– zelene površine na pokopališčih, če je njihovo urejanje v pristojnosti upravljavca,
– vse druge zelene površine, ki so s prostorskimi dokumenti ali drugimi akti pristojnega državnega organa oziroma
upravljavca opredeljene kot javne zelene površine.
Javne zelene površine so določene v katastru javnih zelenih površin v Mestni občini Murska Sobota, ki mora poleg splošnih podatkov vsebovati tudi kategorizacijo zelenih površin.
8. člen
Nove javne zelene površine se lahko pridobivajo in urejajo
samo v skladu s prostorskimi načrti in na njihovi podlagi izdanimi dovoljeni za poseg v prostor.
Investitorji gradenj objektov v ureditvenih območjih naselij
so dolžni v skladu s prostorskimi načrti poskrbeti za estetsko,
varno in naravnim pogojem primerno ureditev okolja novih
gradbenih objektov.
9. člen
Zasebne zelene površine, ki mejijo na javne površine,
morajo biti urejene tako, da ne kvarijo estetskega videza naselja ter tako, da ne ovirajo uporabe javnih površin s strani
njihovih uporabnikov (zakrivanje prometne signalizacije, preglednost v križiščih ipd.).
V. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
10. člen
Javna služba se opravlja na podlagi letnega programa
ukrepov vzdrževanja javnih zelenih površin, ki ga izdela izvajalec javne službe vsako leto do roka, določenega s pogodbo o opravljanju javne službe.
Program ukrepov potrdi župan mestne občine Murska Sobota po sprejemu proračuna Mestne občine Murska Sobota.
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Program ukrepov je sestavni del pogodbe o opravljanju
javne službe.
11. člen
Program ukrepov mora vsebovati:
– program opravljanja javne službe,
– cene storitev,
– navedbo višine sredstev, ki so potrebna za tekoče opravljanje javne službe.
12. člen
Izvajalec javne službe opravlja javno službo na podlagi
tega odloka, predpisov in standardov, ki veljajo na področju
urejanja predmeta javne službe ter pogodbe, sklenjene z Mestno občino Murska Sobota.
V primeru, da izvajalec javne službe odda posamezna
dela ali posamezne sklope del v podizvedbo, si mora za to
pridobiti soglasje upravljavca.
13. člen
Izvajalec javne službe mora:
– zagotavljati stalno in kvalitetno opravljanje javne službe v skladu s sprejetimi predpisi, ki urejajo področje vzdrževanja javnih zelenih površin,
– javno službo opravljati v skladu s potrjenim programom
ukrepov,
– zagotavljati enak strokovni in kakovostni nivo ter obseg
storitev javne službe na celotnem območju Mestne občine
Murska Sobota,
– voditi poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi ter omogočiti in dovoliti upravljavcu
vpogled v svoje poslovanje,
– opravljati javno službo z delavci, ki izpolnjujejo pogoje
glede strokovne izobrazbe in druge pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje vzdrževanja zelenih površin,
– biti dosegljiv na dežurnem telefonu nepretrgoma 24 ur
za klice upravljavca v zvezi s sporočanjem v primeru intervencij
(nesreče, neurje ...),
– zagotavljati odpravo napak, ovir in drugih intervencijskih
del v območju javnih zelenih površin,
– zagotavljati zimsko službo,
– pridobiti soglasje za vsako spremembo cene od upravljavca.
14. člen
Izvajalec javne službe mora voditi kataster javnih zelenih
površin. Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa. Podrobnejša vsebina in način vodenja podatkov
se določita s pogodbo o opravljanju javne službe.
Kopijo ažurnih podatkov izroča izvajalec javne službe
upravljavcu periodično, vendar najmanj enkrat letno.
V primeru novogradenj objektov in naprav, ki so predmet
javne službe, kataster teh objektov in naprav, zagotavlja upravljavec in ga posreduje izvajalcu javne službe.
Izvajalec javne službe je dolžan s katastrom ravnati
kot s podatki, za katere velja poslovna tajnost in jih sme posredovati samo za namene in potrebe, za katere izda soglasje
upravljavec.
V primeru, da se način javne službe spremeni, je izvajalec
dolžan izročiti kataster upravljavcu v celoti.
15. člen
Evidence o opravljanju javne službe vodi izvajalec javne
službe. Evidence vsebujejo podatke, ki jih kot obvezne določajo
predpisi, ter podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah
javne službe, za katere se upravljavec in izvajalec javne službe
dogovorita s pogodbo.
Poročilo o opravljanju javne službe posreduje izvajalec
upravljavcu najmanj enkrat letno.
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16. člen
Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo tudi ob
nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru višje sile ima izvajalec ob dokazanih razlogih
pravico zahtevati od upravljavca javnih zelenih površin, povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah, kolikor povračila teh stroškov ne more
doseči z naslova zavarovanja civilne odgovornosti.
Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata izvajalec javne službe in upravljavec zelenih površin medsebojno
obveščati in dogovarjati o opravljanju javne službe.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
STORITEV JAVNE SLUŽBE
17. člen
Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki javnih
zelenih površin, na katerih se opravlja javna služba po tem
odloku.
18. člen
Kakršno koli poseganje v javne zelene površine je, razen
izvajalcu javne službe, dovoljeno samo s soglasjem upravljavca
javnih zelenih površin.
19. člen
Dovoljeni posegi v javne zelene površine so:
– redna vzdrževalna dela in ukrepi za varovanje javnih
zelenih površin,
– preurejanje javnih zelenih površin zaradi spremembe
njihove namembnosti,
– obnove dotrajanih ali poškodovanih elementov javnih
zelenih površin,
– gradnja in vzdrževanje komunalne, energetske in druge
infrastrukture,
– nujna dela na komunalni, energetski in drugi infrastrukturi,
– posegi za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Poseg v javne zelene površine je dovoljen le v okviru
načrta urejanja javnih zelenih površin, gradbenih dovoljenj ali
soglasja upravljavca oziroma, če je to potrebno zaradi varstva
zelenih površin ter javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu.
Gradbeni in drugi posegi, ki imajo za posledico trajno ali
bistveno okrnitev javnih zelenih površin, so možni le v skladu s sprejetimi prostorskimi načrti in izdanimi dovoljenji ter s soglasjem upravljavca.
20. člen
Izvajalec del, ki zaradi gradbenih ali drugih del ter opravljanja rednih vzdrževalnih del na komunalni infrastrukturi (v
nadaljevanju: povzročitelj) posega v javne zelene površine, na
podlagi izdanega soglasja iz 18. člena tega odloka, je dolžan
poskrbeti, da ne povzroči škode na teh površinah, objektih in
napravah oziroma je dolžan škodo takoj po nastanku sporočiti
izvajalcu javne službe, ki o tem obvesti upravljavca. Stroški
pregleda in odprave škode oziroma okvare v tem primeru bremenijo povzročitelja.
V primeru, da povzročitelj škode ne sporoči izvajalcu
javne službe oziroma izvajalcu javne službe ne zagotovi plačila stroškov, ki jih je izvajalec javne službe z odpravo škode
utrpel, se takšno dejanje šteje za prepovedana dejanja po
tem odloku, za katera se izrečejo globe, predpisane s tem
odlokom.
21. člen
Kadar pristojni organ ugotovi, da se izvajajo posegi na
javnih zelenih površinah brez dovoljenja, oziroma soglasja
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upravljavca, odredi takojšnjo ustavitev del in določi rok za pridobitev dovoljenja oziroma soglasja. Če izvajalec posega v javne zelene površine ne pridobi ustreznega dovoljenja oziroma
soglasja upravljavca v določenem roku, pristojni organ odredi
vzpostavitev javne zelene površine v stanje pred posegom,
izvajalcu javne službe, na stroške povzročitelja – izvajalca
posega.
22. člen
V primerih poseganja v javne zelene površine, zaradi nujnih del na komunalni infrastrukturi, je izvajalec posega dolžan
najkasneje v roku 24 ur obvestiti upravljavca o izvajanju del in
takoj po končanih delih povrniti javno zeleno površino v prvotno
stanje.
Če izvajalec posega iz prejšnjega odstavka ne vzpostavi
javne zelene površine v prvotno stanje, mu pristojni organ
odredi rok za vzpostavitev prvotnega stanja oziroma odredi
to izvajalcu javne službe, na stroške izvajalca posega, kolikor
le-ta ne izpolni obveznosti do določenega roka.
23. člen
V primeru, ko je potrebno zaradi gradnje objekta odstraniti obstoječo vegetacijo (drevje, drevored, večje okrasno ali
parkovno drevje), ki se po tem odloku šteje za javno zeleno
površino, je izvajalec posega dolžan za vsako odstranjeno drevo nadomestiti sorazmerno vrednost v drevesih iste ali druge
vrste in jih zasaditi na mesto in v času, ki ga odredi upravljavec.
Nadomestno zasaditev mora izvesti na mestu in v času, ki
ga v soglasju določi upravljavec.
24. člen
Izvajalec posega na javnih zelenih površinah je dolžan
pred posegom na celotnem območju gradnje zavarovati obstoječa drevesa, grmovnice in drugo vegetacijo pred poškodbami. Pri drevesih in grmovnicah je potrebno zaščiti nadzemni
del in koreninski sistem v skladu z načrtom urejanja zelenih
površin.
25. člen
Po zaključni gradnji mora izvajalec posega urediti zemljišče v skladu z načrtom urejanja zelenih površin v roku, ki
je določen v soglasju in ne sme biti daljši od enega leta. Na
območje, ki je namenjeno travni površini, mora posejati travno
seme, primerno za uporabo v urbanih območjih.
Po zaključeni gradnji je izvajalec posega dolžan urediti
zemljišče, odstraniti začasne objekte in odvečni material ter
razgrniti in poravnati zemljo tako, da je plast debela najmanj
20 cm ter na območje, ki je namenjeno travni površini, posejati
travno seme, primerno za uporabo v urbanih območjih.
26. člen
Izvajalec posega mora ob izkopu gradbene jame na javni
površini na celotnem območju odstraniti plodno zemljo in jo
deponirati na mestu, ki ga odredi upravljavec. Deponirano
plodno zemljo je potrebno zavarovati in vzdrževati tako, da se
ohrani njena plodnost. Plodno zemljo je pod določenimi pogoji
mogoče uporabiti za urejanje javnih površin ob novozgrajenih
objektih, na drugih javnih zelenih površinah in za izboljšanje
plodnosti nerodovitnih tal. Izvajalec posega je dolžan upravljavcu prijaviti pričetek del na odkopu plodne zemlje in ga
obvestiti o morebitnih viških plodne zemlje.
27. člen
Na javnih zelenih površinah je prepovedano sekanje, obsekavanje, odstranjevanje gozdnega ali parkovnega drevja in
grmičevja, ki se šteje po tem odloku za javne zelene površine,
razen, če to ni predvideno z gradbenim dovoljenjem ali, če je to
potrebno zaradi preureditve, obnove in varstva javnih zelenih
površin ter cestno prometne varnosti na bližnjih javnih površinah in če za takšen poseg izda soglasje upravljavec.
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Prav tako ni mogoče brez dovoljenja upravljavca spremeniti namembnost javnih zelenih površin, zmanjšanje teh
površin, odstranjevanje skupin drevja, grmičevja.
28. člen
Javne zelene površine je potrebno skrbno urejati, varovati in vzdrževati, zlasti je na teh površinah prepovedano:
– ustavljati, parkirati na izven za to namenjenih površinah, se voziti s kolesi, motornimi vozili, delovnimi stroji,
razen pri vzdrževanju teh površin, ali zagotavljanju javnega
reda in miru,
– uničevati, mehansko poškodovati, odstranjevati, poslikati z grafiti komunalno opremo, rastline in infrastrukturne
objekte, ki so namenjeni rabi zelenih površin, obsekovati,
lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje ali druge
nasade in poškodovati žive meje,
– hoditi po javnih zelenih površinah izven dovoljenih in
urejenih poti,
– pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame,
obešati ali pritrjevati kable, žice, antene,
– prevračati, poškodovati ali onesnažiti parkovno opremo in druge naprave,
– na javne zelene površine puščati pse in druge živali ter
onesnaževati površine z njihovimi iztrebki,
– odlagati na javne zelene površine raznovrstne odpadke, obrezano vejevje in listje,
– odlagati in skladiščiti na javnih zelenih površinah najrazličnejše materiale in predmete, graditi ali postaviti pomožne in začasne objekte na zelenih površinah brez soglasja
upravljavca,
– zažigati travnate površine, suhljad, odpadke in grmičevje,
– spuščati komunalno odpadno in padavinsko vodo in
izlivati okolju nevarne snovi,
– gojiti določene kulture, vrtnine in druge rastline, če to
estetsko kvari videz naselja ali ima druge škodljive učinke,
– uporabljati predmete in naprave, ki so sestavni del
javnih zelenih površin v nasprotju z njihovo naravo in namenom,
– postavljati šotore ali bivalne prikolice in kuriti, razen na
za to določenih mestih,
– namerno vznemirjati, poškodovati, odvzemati iz trave
ali ubijati prosto živeče živali,
– izvajati športno rekreativne dejavnosti na javnih zelenih površinah, če za to niso posebej urejene, in bi s tem povzročili poškodbe zelenice ali ogrožali varnost obiskovalcev,
stanovalcev v sosednjih stanovanjskih objektih ter povzročili
škodo na objektih ob javnih zelenih površinah,
– jezditi, razen uradnim osebam pri opravljanju službene
dolžnosti.
29. člen
Škodo, ki nastane z opravljanjem prepovedanih dejanj na
objektih in napravah javne službe, je dolžan lastniku površin,
objektov in naprav javne službe povrniti povzročitelj v roku,
ki ga določi pristojni upravni organ. Višino škode ovrednoti
izvajalec javne službe ali od njega izbrani uradni cenilec.
VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE, NAČIN
OBLIKOVANJA CEN IN OBRAČUN STORITEV
JAVNE SLUŽBE
30. člen
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva:
– iz proračuna,
– iz drugih virov.
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev opravljanja
javne službe, se podrobneje določi z letnim programom ukrepov, ki ga potrdi upravljavec.
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31. člen
Cene storitev se oblikujejo v odvisnosti od letnega programa ukrepov ter ob upoštevanju standardov in normativov,
veljavnih s področja predmeta javne službe in cen za podobne
storitve v Republiki Sloveniji.
Storitve javne službe zaračunava izvajalec javne službe
enkrat mesečno za pretekli mesec, ostala razmerja v zvezi s tem se uredijo s pogodbo.

VIII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV TER NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
32. člen
Med objekte in naprave, ki so predmet izvajanja javne
službe po tem odloku, se štejejo naslednji objekti in naprave
na javnih zelenih površinah,
– parkovna oprema,
– objekti meteorne kanalizacije in druge opreme,
– smerokazi, opozorilne in razne druge table oziroma
označbe, nameščene na javnih zelenih površinah.
Vsi predmeti, naprave in infrastrukturni objekti, ki so na
javnih zelenih površinah in so namenjeni urejanju, vzdrževanju in varstvu ter rabi zelenih površin, so del javnih zelenih
površin.

IX. NADZOR NAD OPRAVLJANJEM JAVNE SLUŽBE
33. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe ter pristojna služba Mestne uprave
Mestne občine M. Sobota.
34. člen
Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja Mestna
uprava Mestne občine M. Sobota. Izvajalec mora Mestni upravi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti
vpogled v poslovne knjige in evidence, ki se nanašajo na
opravljanje javne službe.
Upravljavec lahko za nadzor nad opravljanjem javne
službe pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

X. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
Z globo 830 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
javne službe:
– če ne izvaja nalog opravljanja javne službe iz 6. člena
tega odloka ali izvaja javno službo v nasprotju s V. poglavjem
tega odloka.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.
36. člen
Z globo 830 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če ravna v nasprotju z 18., 20., 21., 22., 23., 24.,
25., 26., 27. ali 28. členom tega odloka.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba iz prejšnjega odstavka tega člena.
37. člen
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
posameznik:
– če stori prekršek iz 27. ali 28. člena tega odloka.

Uradni list Republike Slovenije
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Upravljavec in izvajalec javne službe pripravita, v roku
šest mesecev od veljavnosti tega odloka, načrt urejanja, vzdrževanja ter varstva javnih zelenih površin.
39. člen
Izvajalec javne službe je dolžan vzpostaviti kataster javnih
zelenih površin, najkasneje v enem letu od veljavnosti tega
odloka.
40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0040/2007-186
Murska Sobota, dne 15. novembra 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

5377.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske
javne službe urejanja odprtih in pokritih javnih
parkirišč ter urejanja parkiranja na območju
Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06 – ZJZP),
149. člena Zakona o varstvu okolja – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 39/06), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 72/95, 85/99 in 93/07), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
ZP1–UPB4 (Uradni list RS, št. 3/07) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Murska
Sobota na seji dne 15. novembra 2007 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja gospodarske javne službe
urejanja odprtih in pokritih javnih parkirišč
ter urejanja parkiranja na območju
Mestne občine Murska Sobota
I. NAMEN ODLOKA
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja gospodarske javne
službe urejanje odprtih in pokritih javnih parkirišč ter urejanje
parkiranja (v nadaljevanju besedila: javna služba) na območju
Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe,
3. obseg javnih dobrin ter njihova prostorska ureditev,
4. pogoji za zagotavljanje in uporabo javne službe,
5. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne
službe,
6. viri financiranja javne službe, način oblikovanja cene in
obračun storitev javne službe,
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7. vrsta in obseg objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje javne službe in
8. nadzor nad izvajanjem javne službe ter
9. kazenske in prehodne določbe.
3. člen
Cilji opravljanja javne službe po tem odloku so:
– zastaviti program urejanja odprtih in pokritih javnih parkirišč ter urejanja parkiranja,
– izboljšati nivo javne službe,
– zagotoviti redno urejanje in vzdrževanje odprtih in pokritih javnih parkirišč,
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju opravljanja javne službe,
– zagotoviti izdelavo poročila o izvajanju javne službe,
– urediti evidence opravljanja storitev javne službe,
– zagotoviti izdelavo katastra odprtih in pokritih javnih
parkirišč.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Mestna občina Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu:
upravljavec) zagotavlja javno službo urejanja odprtih in pokritih javnih parkirišč ter urejanja parkiranja v javnem podjetju
(v nadaljevanju besedila: izvajalec javne službe) na podlagi
tega odloka in pogodbe, sklenjene med javnim podjetjem in
upravljavcem.
Izvajalec iz prejšnjega člena opravlja javno službo na
celotnem območju Mestne občine Murska Sobota.
5. člen
Naloge, povezane z upravljanjem javne službe, zagotavlja
za upravljavca Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota
in so naslednje:
– priprava razvojnih programov s področja opravljanja
javne službe,
– sodelovanje pri pripravi občinske prostorske dokumentacije,
– pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije ter
upravnih dovoljenj,
– zagotavljanje sredstev za opravljanje rednega vzdrževanja,
– izdajanje smernic in mnenj ter projektnih pogojev in
soglasij v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi,
– zagotavljanje nadzora nad izvajanjem določil tega odloka ter opravljanjem javne službe.
Naloge, določene v prvi, tretji in peti alineji prvega odstavka tega člena, lahko upravljavec s pooblastilom prenese
na izvajalca javne službe.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
6. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
a) tekoče vzdrževanje javnih parkirišč:
– spomladansko in jesensko čiščenje površin ter opravljanje zimske službe na teh površinah,
– vzdrževanje voziščne konstrukcije, z objekti in napravami za odvodnjavanje ter druga vzdrževalna dela na objektih,
površinah in napravah javnih parkirišč,
– vzdrževanje, obnavljanje, postavljanje in zamenjave
prometna signalizacija in prometne opreme, talnih označb ter
smerokazov za vodenje prometa in označitev režima parki
ranja,
– vzdrževanje naprav in opreme za urejanje vzpostavljenega režima parkiranja,
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– vzdrževanje, postavljanje in zamenjava urbane in druge
opreme ter opozorilnih in drugih oznak o eventualnih prepovedih glede odlaganja smeti in odpadkov ipd.,
– vzdrževanje živih mej ob parkiriščih, da ne ovirajo preglednosti na cestišču in ob vključevanju v promet, da ne zakrivajo prometne signalizacije,
– čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih od
padkov,
– redno pobiranje odpadkov in čiščenje košev za od
padke,
b) nadzor nad stanjem urejanja javnih parkirišč in urejanja
parkiranja,
c) izdelava letnega programa ukrepov,
d) priprava poročila o stanju javnih parkirišč s predlogi
potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja,
e) vodenje evidenc,
f) vodenje katastra odprtih in pokritih javnih parkirišč,
g) posredovanje letnega poročila o izvajanju javne
službe,
h) obveščanje javnosti o stanju javnih parkirišč, če to
zahteva upravljavec ali je to določeno s predpisi o opravljanju
javne službe,
i) druga dela, za izvedbo katerih se neposredno dogovori z upravljavcem.
IV. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA
RAZPOREDITEV
7. člen
Na območju Mestne občine Murska Sobota se urejajo
javna parkirišča z izvedbeno dokumentacijo, ki mora vsebovati
načrt ureditve javnih parkirišč.
Za javna parkirišča po tem odloku štejejo:
– urejena odprta parkirišča,
– pokrita javna parkirišča,
– vsa druga parkirišča, ki so s prostorskimi dokumenti ali
drugimi akti pristojnega državnega organa oziroma upravljavca
opredeljena kot javna parkirišča.
Javna parkirišča so določena v katastru odprtih in pokritih
javnih površin v Mestni občini Murska Sobota, ki mora poleg
splošnih podatkov vsebovati tudi kategorizacijo parkirišč.
8. člen
Nova javna parkirišča se lahko pridobivajo in urejajo
samo v skladu s prostorskimi načrti ter drugimi načrti, projekti
in strokovnimi podlagami upravljavca in na njihovi podlagi izdanimi dovoljeni za poseg v prostor.
V. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
9. člen
Javna služba se opravlja na podlagi letnega programa
ukrepov odprtih in pokritih javnih parkirišč ter urejanja parkiranja, ki ga izdela izvajalec javne službe vsako leto do roka,
določenega s pogodbo o opravljanju javne službe.
Letni program ukrepov potrdi župan Mestne občine Murska Sobota po sprejemu proračuna Mestne občine Murska
Sobota.
Letni program ukrepov je sestavni del pogodbe o opravljanju javne službe.
10. člen
Letni program ukrepov mora vsebovati:
– program opravljanja javne službe,
– cene storitev,
– navedbo višine sredstev, ki so potrebna za tekoče opravljanje javne službe.
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11. člen
Izvajalec javne službe opravlja javno službo na podlagi
tega odloka, predpisov in standardov, veljavnih na področju
predmeta javne službe in pogodbe, sklenjene z Mestno občino
Murska Sobota.
V primeru, da izvajalec javne službe odda posamezna
dela ali posamezne sklope del v podizvedbo, si mora za to
pridobiti soglasje upravljavca.
12. člen
Izvajalec javne službe mora:
– zagotavljati stalno in kvalitetno opravljanje javne službe v skladu s sprejetimi predpisi, ki urejajo področje urejanja
javnih parkirišč in urejanje parkiranja,
– javno službo opravljati v skladu s potrjenim letnim programom ukrepov,
– zagotavljati enak strokovni in kakovostni nivo ter obseg
storitev javne službe na celotnem območju Mestne občine
Murska Sobota,
– voditi poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi ter omogočiti in dovoliti upravljavcu
vpogled v svoje poslovanje,
– opravljati javno službo z delavci, ki izpolnjujejo pogoje
glede strokovne izobrazbe in druge pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje urejanja javnih parkirišč,
– biti dosegljiv na dežurnem telefonu nepretrgoma 24 ur
za klice upravljavca v zvezi s sporočanjem v primeru intervencij
(nesreče, neurje ...),
– zagotavljati odpravo napak ter ovir na javnih parkiriščih,
– zagotavljati zimsko službo na odprtih javnih parkiriščih,
– pridobiti soglasje za vsako spremembo cene od upravljavca.
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Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata izvajalec javne službe in upravljavec javnih parkirišč medsebojno
obveščati in dogovarjati o opravljanju javne službe.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
16. člen
Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki javnih
parkirišč, na katerih se opravlja javna služba po tem odloku.
17. člen
Kakršno koli poseganje v javna parkirišča je, razen izvajalcu javne službe, dovoljeno samo s soglasjem upravljavca
javnih parkirišč.
18. člen
Dovoljeni posegi v javna parkirišča so:
– redna vzdrževalna dela in ukrepi za varovanje javnih
parkirišč,
– preurejanje javnih parkirišč zaradi spremembe njihove
namembnosti,
– obnove dotrajanih ali poškodovanih elementov javnih
parkirišč,
– gradnja in vzdrževanje komunalne, energetske in druge
infrastrukture,
– nujna dela na komunalni, energetski in drugi infrastrukturi,
– poseganje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Poseg v javna parkirišča je dovoljen le v okviru načrta
urejanja javnih parkirišč, gradbenih dovoljenj ali soglasja upravljavca oziroma, če je to potrebno zaradi javne varnosti ali
varnosti v cestnem prometu.

13. člen
Izvajalec javne službe mora voditi kataster urejanja odprtih in pokritih javnih parkirišč ter urejanje parkiranja. Kataster
se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
Podrobnejša vsebina in način vodenja podatkov se določi s pogodbo o opravljanju javne službe.
Kopijo ažurnih podatkov izroča izvajalec javne službe
upravljavcu periodično, vendar najmanj enkrat letno.
V primeru novogradenj objektov in naprav, ki so predmet
javne službe, kataster teh objektov in naprav zagotavlja upravljavec in ga posreduje izvajalcu javne službe.
Izvajalec javne službe je dolžan s katastrom ravnati
kot s podatki, za katere velja poslovna tajnost in jih sme posredovati samo za namene in potrebe, za katere izda soglasje
upravljavec.
V primeru, da se način javne službe spremeni, je izvajalec
dolžan izročiti kataster upravljavcu v celoti.

19. člen
Izvajalec del, ki zaradi gradbenih ali drugih del ter opravljanja rednih vzdrževalnih del na komunalni infrastrukturi (v
nadaljevanju: povzročitelj) posega v javna parkirišča, na podlagi izdanega soglasja iz 17. člena tega odloka, je dolžan
poskrbeti, da ne povzroči škode na teh površinah, objektih in
napravah oziroma je dolžan škodo takoj po nastanku sporočiti
izvajalcu javne službe, ki o tem obvesti upravljavca. Stroški
pregleda in odprave škode oziroma okvare v tem primeru bremenijo povzročitelja.
V primeru, da povzročitelj škode ne sporoči izvajalcu
javne službe oziroma izvajalcu javne službe ne zagotovi plačila stroškov, ki jih je izvajalec javne službe z odpravo škode
utrpel, se takšno dejanje šteje za prepovedana dejanja po
tem odloku, za katera se izrečejo globe, predpisane s tem
odlokom.

14. člen
Evidence o opravljanju javne službe vodi izvajalec javne
službe. Evidence vsebujejo podatke, ki jih kot obvezne določajo
predpisi, ter podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah
javne službe, za katere se upravljavec in izvajalec javne službe
dogovorita s pogodbo.
Poročilo o opravljanju javne službe posreduje izvajalec
upravljavcu najmanj enkrat letno.

20. člen
Kadar pristojni organ ugotovi, da se izvajajo posegi na
javnih parkiriščih brez dovoljenja oziroma soglasja upravljavca,
odredi takojšnjo ustavitev del in določi rok za pridobitev dovoljenja oziroma soglasja. Če izvajalec posega v javna parkirišča
ne pridobi ustreznega dovoljenja oziroma soglasja upravljavca v določenem roku, pristojni organ odredi vzpostavitev parkirišča v stanje pred posegom, izvajalcu javne službe, na stroške
povzročitelja – izvajalca posega.

15. člen
Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo tudi ob
nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru višje sile ima izvajalec ob dokazanih razlogih
pravico zahtevati od upravljavca javnih parkirišč povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah, kolikor povračila teh stroškov ne more
doseči z naslova zavarovanja civilne odgovornosti.

21. člen
V primerih poseganja v javna parkirišča, zaradi nujnih
del na komunalni infrastrukturi, je izvajalec posega dolžan
najkasneje v roku 24 ur obvestiti upravljavca o izvajanju del
in takoj po končanih delih povrniti javno površino v prvotno
stanje.
Če izvajalec posega iz prejšnjega odstavka ne vzpostavi
javne površine v prvotno stanje, mu pristojni organ odredi rok
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za vzpostavitev prvotnega stanja oziroma odredi to izvajalcu
javne službe, na stroške izvajalca posega, kolikor le-ta ne
izpolni obveznosti do določenega roka.
22. člen
Javna parkirišča je potrebno skrbno urejati, varovati in
vzdrževati, zlasti pa je na teh površinah prepovedano:
– uničevati, mehansko poškodovati, odstranjevati, poslikati z grafiti komunalno opremo in infrastrukturne objekte, ki so
namenjeni rabi javnih parkirišč,
– prevračati, poškodovati ali onesnažiti opremo in druge
naprave,
– odlagati na javna parkirišča raznovrstne odpadke,
– odlagati in skladiščiti na javnih parkiriščih najrazličnejše
materiale in predmete, graditi ali postaviti pomožne in začasne
objekte, brez soglasja upravljavca,
– spuščati komunalno odpadno in padavinsko vodo in
izlivati okolju nevarne snovi,
– uporabljati predmete in naprave, ki so sestavni del javnih parkiriščih v nasprotju z njihovo naravo in namenom,
– postavljati šotore ali bivalne prikolice,
– izvajati športno rekreativne ali druge dejavnosti na javnih parkiriščih.
23. člen
Škodo, ki nastane z opravljanjem prepovedanih dejanj na objektih in napravah javne službe, je dolžan lastniku
površin, objektov in naprav javne službe povrniti povzročitelj v roku, ki ga določi pristojni upravni organ. Višino škode
ovrednoti izvajalec javne službe ali od njega izbrani uradni
cenilec.

VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE,
NAČIN OBLIKOVANJA CEN IN OBRAČUN STORITEV
JAVNE SLUŽBE
24. člen
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva:
– iz proračuna,
– iz drugih virov.
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev opravljanja
javne službe, se podrobneje določi s programom dela, ki ga
potrdi upravljavec javnih parkirišč.
Cene storitev se oblikujejo v odvisnosti od letnega programa ukrepov ter ob upoštevanju standardov in normativov,
veljavnih s področja predmeta javne službe in cen za podobne
storitve v Republiki Sloveniji.
Storitve javne službe zaračunava izvajalec javne službe
enkrat mesečno za pretekli mesec, ostala razmerja v zvezi s tem se uredijo s pogodbo.

VIII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV TER NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
25. člen
Med objekte in naprave, ki so predmet izvajanja javne
službe po tem odloku, se štejejo naslednji objekti in naprave
na javnih parkiriščih:
– voziščna konstrukcija, z objekti in napravami za odvodnjavanje,
– prometna signalizacija in prometna oprema za vodenje
prometa in označitev režima parkiranja,
– naprave in oprema za urejanje vzpostavljenega režima
parkiranja,
– urbana in druga oprema na parkiriščih,
– opozorilne in druge označbe.
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Vsi objekti in naprave, ki so na javnih parkiriščih in so
namenjeni urejanju, odprtih in pokritih parkirišč ter uporabi
parkirišč, so del javnih parkirišč.
IX. NADZOR NAD OPRAVLJANJEM JAVNE SLUŽBE
26. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe ter pristojna služba Mestne uprave
Mestne občine M. Sobota.
27. člen
Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja Mestna
uprava Mestne občine M. Sobota. Izvajalec mora Mestni upravi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti
vpogled v poslovne knjige in evidence, ki se nanašajo na
opravljanje javne službe.
Upravljavec lahko za nadzor nad opravljanjem javne
službe pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
X. KAZENSKE DOLOČBE
28. člen
Z globo 830 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
javne službe:
– če ne izvaja nalog opravljanja javne službe iz 6. člena
tega odloka ali izvaja javno službo v nasprotju s V. poglavjem
tega odloka.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.
29. člen
Z globo 830 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če ravna v nasprotju s 17., 19., 20., 21. ali 22. členom tega odloka.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba iz prejšnjega odstavka tega člena.
30. člen
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
posameznik:
– če stori prekršek iz 22. člena tega odloka.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Upravljavec in izvajalec javne službe pripravita, v roku
šest mesecev od veljavnosti tega odloka, načrt urejanja javnih
parkirišč.
32. člen
Izvajalec javne službe je dolžan vzpostaviti kataster
odprtih in pokritih javnih parkirišč, najkasneje v enem letu od
uveljavitve tega odloka.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0038/2007-186
Murska Sobota, dne 15. novembra 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

Stran

14908 /
5378.

Št.

108 / 27. 11. 2007

Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za
podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu – UPB2 (Uradni list RS, št. 93/07), 17. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list RS, št. 23/07)
ter 3. in 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07)
je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 10. seji dne
15. novembra 2007 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za izdajo soglasja za podaljšan
obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost
v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, na podlagi
katerih Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota izdaja
soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času
gostinskih obratov in kmetij na območju Mestne občine Murska
Sobota, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrati).
2. člen
Podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov je tisti obratovalni čas, ki je daljši od rednega dnevnega obratovalnega časa
in ga določa Pravilnik 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 in 93/07).
Gostinec sme ob upoštevanju določil tega pravilnika določiti podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata v skladu s svojimi poslovnimi interesi, ob upoštevanju turističnega
območja, krajevnih običajev, interesa in zahtev gostov.
3. člen
Gostinskim obratom (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča,
gostišča, hotelska in apartmajska naselja, kampi, restavracije,
gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter obrati
za pripravo in dostavo jedi, vinotoči, izletniške kmetije, gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov) se lahko odobri
naslednji podaljšan obratovalni čas:
1. Gostinskim obratom:
– v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj od nedelje do četrtka do 24. ure, ob petkih in sobotah do
1. ure naslednjega dne,
– izven stavb s stanovanji ali objektov na območju stanovanj brez omejitev.
2. Gostinskim obratom, ki nudijo mehansko ali živo glasbo
za ples oziroma družabni program in izpolnjujejo minimalne
tehnične pogoje, v skladu z 52. členom Pravilnika o minimalnih
tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/00 in 114/04) se
lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa:
– v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj cel teden do 5. ure naslednjega dne,
– izven stavb s stanovanji ali objektov na območju stanovanj brez omejitev.
3. Letni oziroma gostinski vrtovi in terase smejo obratovati v enakem obratovalnem času kot sam gostinski obrat.
4. Gostinski obrati oziroma kmetije iz tega člena lahko
pričnejo z obratovalnim časom ob 5. uri.
4. člen
Ne glede na določbe prejšnjih členov lahko mestna uprava izjemoma odobri podaljšanje obratovalnega časa izven dolo-
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čil 3. člena ob raznih prireditvah (koncerti, plesi, revije, veselice,
poroke, rojstni dnevi, zaključki ob koncu leta in podobno).
Ta podaljšanja obratovalnega časa se lahko odobrijo le za
lokale, v katerih v zadnjih šestih mesecih ni bilo kršitev obratovalnega časa ali javnega reda in miru, ugotovljenih s strani
policije, pristojnih inšpekcijskih služb oziroma drugih pristojnih
organov.
Gostinec mora na Mestno upravo mestne občine Murska
Sobota posredovati vlogo za odobritev podaljšanja obratovalnega časa za primere iz prvega odstavka tega člena najkasneje
3 dni pred prireditvijo.
5. člen
Soglasje k prijavljenemu podaljšanemu obratovalnemu
času se lahko izda največ za obdobje enega koledarskega
leta.
6. člen
Gostinskemu obratu, ki se nahaja v objektu na območju
stanovanj, se dovoli obratovanje dlje, kot je določeno v tretjem
členu, če pridobi pisno soglasje stanovalcev, ki prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata, in sicer v razdalji do 50 metrov od gostinskega obrata.
7. člen
Mestna uprava lahko veže izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času na vnaprej določeno
časovno obdobje ali na predhodno izpolnitev določenih pogojev
in ga ob neizpolnitvi teh pogojev tudi prekliče.
8. člen
Soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času se prekliče v primeru kršitev obratovalnega časa ali javnega reda in
miru v tekočem koledarskem letu, ugotovljenih s strani policije,
pristojnih inšpekcijskih služb oziroma drugih pristojnih organov,
in sicer:
a) V primeru ugotovljenih kršitev obratovalnega časa gostinskega obrata se podaljšani obratovalni čas skrajša glede na
število ugotovljenih kršitev:
– ob vsaki 3. kršitvi se podaljšani obratovalni čas skrajša
za 1 uro.
Gostinec v tem primeru ne more pridobiti soglasja za
obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v obdobju naslednjih 3. mesecev od dneva zadnje uradno ugotovljene kršitve obratovalnega časa.
b) V primeru ugotovljenih kršitev, po določbah 8. in 21. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru – ZJRM-1 (Uradni list
RS, št. 70/06), se gostinskemu obratu podaljšani obratovalni
čas skrajša glede na število ugotovljenih kršitev:
– ob vsaki 3. kršitvi se podaljšani obratovalni čas skrajša
za 1 uro.
Gostinec v tem primeru ne more pridobiti soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v obdobju naslednjih
6. mesecev od dneva zadnje uradno ugotovljene kršitve.
Za točki a) in b) tega člena se soglasje prekliče z odločbo.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve. Pri izdaji soglasij za
obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za celotno koledarsko leto se smiselno uporabljajo zgoraj navedena merila.
9. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija lahko brez soglasja Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota obratuje dlje, kot
traja njihov obratovalni čas, na dan pred prazniki, določenimi z zakonom ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po
enkrat), ob drugih priložnostih pa le ob soglasju za gostinstvo
pristojnega organa občine. To soglasje se lahko nanaša tudi na
več priložnosti hkrati.
10. člen
Za ostala vprašanja, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o merilih za
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določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost, v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 16/03 in 6/05).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije.
Št. 321-0076/2007
Murska Sobota, dne 15. novembra 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

5379.

Sklep o določitvi cene programov predšolske
vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno
varstvenem zavodu »Vrtec« Murska Sobota za
leto 2008

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 3. člena in
drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) ter 17. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota (UPB, Uradni list RS, št. 23/07)
je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 10. seji dne
15. novembra 2007 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov predšolske vzgoje
in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem
zavodu »Vrtec« Murska Sobota za leto 2008
1. člen
Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddelkih
1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti znaša
360,12 EUR na otroka mesečno, cena poldnevnega programa
(4–6 ur) pa 252,08 EUR.
2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev za vse otroke v javnem vrtcu Murska Sobota, ki imajo stalno bivališče v Mestni
občini Murska Sobota, se v skladu s Pravilnikom o plačilih
staršev določi cena 294,96 EUR na otroka mesečno. Razliko
do dejanske cene dnevnega programa iz 1. člena v višini
65,16 EUR (subvencija) bo varstvo za otroke, ki imajo stalno
bivališče v Mestni občini Murska Sobota, pokrivala Mestna
občina Murska Sobota iz sredstev občinskega proračuna za
otroško varstvo.
3. člen
V skladu s prvim in drugim odstavkom 17. člena Zakona o vrtcih, Mestna občina Murska Sobota, glede na razmere
in položaj oziroma zatečeno stanje pri izvajanju dnevnih programov v Vrtcu Murska Sobota, določa kot maksimalni normativ v oddelkih 1. starostnega obdobja 14 otrok na oddelek
in v oddelkih 2. starostnega obdobja 24 otrok na oddelek.
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
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javno službo (v nadaljevanju Pravilnik o metodologiji), bo
Mestna občina Murska Sobota Vrtcu Murska Sobota v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene
programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med
dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
4. člen
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo Mestna
občina Murska Sobota kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala
finančna sredstva izven cene programov za zaposlene delavce
po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani
normativi ter druge nujne stroške, navedene v tem členu pravilnika.
V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o metodologiji bo Mestna občina Murska Sobota v primeru potreb
zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih
otrok.
5. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti)
se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni
razred) vrednosti živil; ta mesečno znašajo 20,84 EUR.
6. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak
dan odsotnosti otroka staršem odšteje celotni znesek dnevne
oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo
odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom.
Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti
otrok zagotavlja Mestna občina Murska Sobota na podlagi
izdanih računov Vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za
stroške neporabljenih živil.
7. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami v razvojnem oddelku znaša 1.038,68 EUR, za otroke z motnjami v razvoju v integriranem oddelku pa znaša cena 699,40 EUR.
Ceni iz prvega odstavka tega člena sta določeni na podlagi predpisane kadrovske zasedbe v teh oddelkih in normativov
glede maksimalnega števila otrok v razvojnem oziroma integriranem oddelku. Osnova za plačilo staršev otrok je, v skladu s 30. členom Zakona o vrtcih, cena za druge enako stare
otroke. Razliko med ceno programa in plačilom staršev je
dolžna plačevati domicilna občina otroka.
8. člen
Cena dnevnega programa vzgojno-varstvenih storitev za
otroke, ki so jih deležni v bolnišničnih oddelkih med zdravljenjem v bolnišnici Rakičan, znaša 16,00 EUR/dan. Račune
po obračunu izstavlja Vrtec Murska Sobota domicilni občini
otroka.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila
staršev v »Vrtcu« Murska Sobota (Uradni list RS, št. 137/06).
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 602-0290/2007
Murska Sobota, dne 15. novembra 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.
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Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Postojna

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 30/07), 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s 56. členom
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in Dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril
za določanje višine nadomestila (Uradni list SRS, št. 19/86)
je Občinski svet Občine Postojna na 10. seji dne 14. 11. 2007
sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Občini Postojna se za uporabo stavbnega zemljišča na
območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
2. člen
Za stavbno zemljišče po 1. členu tega odloka se štejejo
zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
Kot zazidana stavbna zemljišča se štejejo zemljišča, na
katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture, in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi
dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb
in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še
nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji
takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali
del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Kot nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da
je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki
niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega
varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da
je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva,
šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
2.a člen
Nadomestilo se plačuje od stanovanjske površine stanovanj in počitniških objektov oziroma poslovne površine stavbe.
Stanovanjska površina stanovanja ali počitniškega objekta
je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju,
kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaž(e) za osebna vozila.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Kot poslovni prostor se štejejo tudi površine
zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so nepokrita
in pokrita skladišča, interna parkirišča in dvorišča, delavnice na
prostem, kampi in športno-rekreacijski tereni v sklopu turističnih
objektov, gostinski vrtovi.
2.b člen
Za zazidano stavbno zemljišče se po tem odloku štejejo
tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih je zgrajena
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oziroma se na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja
gradi katera koli vrsta stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni
objekt gospodarske javne infrastrukture, če so takšne parcele
oziroma njihovi deli v skladu z določbami Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe – v nadalj.
ZGO-1), določene kot gradbene parcele.
Če zemljiške parcele iz prejšnjega odstavka oziroma njihovi deli še niso določeni kot gradbene parcele, pridobijo takšne zemljiške parcele oziroma njihovi deli status zazidanega
stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo o parcelaciji,
izdano v skladu z določbami 215., 216. oziroma 217. člena
ZGO-1 ali pa, ko postane gradbeno dovoljenje, izdano za
objekt, ki naj bi se gradil na njej, dokončno.
Do pravnomočnosti odločbe o parcelaciji oziroma dokončnosti gradbenega dovoljenja iz prejšnjega odstavka, se površina parcel iz prejšnjega odstavka, ko se od nje odšteje površina,
na kateri stoji stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt
gospodarske javne infrastrukture, pomnožena s faktorjem 1,5,
šteje kot površina nezazidanega stavbnega zemljišča, vendar
samo, če preostali deli takih zemljiških parcel hkrati izpolnjujejo
tudi pogoje iz prvega odstavka tega člena.
2.c člen
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja določene
vrste objekta iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka, če je
na njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje
odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto
in če ležijo znotraj območja, za katerega je občina z odlokom
o nadomestilu določila, da se plačuje nadomestilo za uporabo
nezazidanega stavbnega zemljišča.
Ne glede na gornje določbe se šteje, da je za zemljiške
parcele iz prvega odstavka tega člena zagotovljena oskrba
s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje
odpadkov ter dostop na javno cesto, če je za območje, na
katerem ležijo:
a) sprejet državni ali občinski lokacijski načrt in je izvedba opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo najmanj
predvidena v razvojnem programu proračuna Občine Postojna
za tekoče leto;
b) sprejet občinski prostorski red, kadar imajo takšne parcele urejen dostop do javnega cestnega omrežja, za njih pa
je tudi možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje,
javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih
naprav.
Šteje se, da je možno izvesti priključke na komunalno
omrežje in njihova raba, kadar je komunalno omrežje v razdalji
100 m od roba gradbene parcele.
Ne glede na gornje določbe se za nezazidana stavbna
zemljišč štejejo tudi tiste zemljiške parcele, ki jih določa peti
odstavek 218.b člena ZGO-1, in sicer so to zemljiške parcele,
za katere je z lokacijskim načrtom določeno, da so namenjene
za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin:
a) če je z lokacijskim načrtom določeno, da se po opustitvi
izkoriščanja na njih izvede sanacija tako, da se namenijo za
gradnjo;
b) če je za takšno izkoriščanje na njih že podeljena koncesija, vendar se z izkoriščanjem na njih še ni začelo;
c) če se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo in je z
lokacijskim načrtom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja
izvede sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje oziroma
da se na njih uredijo kmetijska zemljišča ali gozd, takšna sanacija pa še ni izvedena.
2.č člen
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča iz prejšnjega člena se upošteva:
a) v primerih, ko je gradbena parcela določena, se upošteva površina tistih zemljiških parcel ali njihovih delov, na ka-
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terih še ni zgrajena nobena stavba in za katere je z izvedbenim
prostorskim aktom določeno, da so zazidljive za stanovanjske
ali poslovne stavbe,
b) v primerih, ko k obstoječemu objektu še ni določena
gradbena parcela, se upošteva tista površina, ki tvori površine
zemljiških parcel ali njihovih delov, če so takšne parcele oziroma njihovi deli v skladu z določbami tega Odloka in Zakona o
graditvi objektov določene kot gradbene parcele, od katerih se
odšteje tisti del površine, na kateri stoji ali se gradi katerakoli
vrste stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, pomnožena s faktorjem 1,5,
c) v primerih, ko zazidljiva gradbena parcela še ni določena, se določi površina iz uradnih podatkov zemljiškega katastra
za vse zemljiške parcele ali njihove dele, ki so določene z
veljavnimi prostorskimi sestavinami občinskega dolgoročnega
plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in občinskega
srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 oziroma občinskim prostorskim planom in veljavnimi
izvedbenimi prostorskimi akti, kot stavbna zemljišča, na katerih še ni zgrajen ali na katerih se še ne gradi katera koli vrste
stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske
javne infrastrukture, na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.
Ne glede na gornje določbe tega člena se določi površina
za odmero nezazidanega stavbnega zemljišča samo za tista
nezazidana stavbna zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje iz 2.c člena
tega Odloka glede komunalne opremljenosti.
3. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila so skladno z Zakonom
o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in Uradni list
RS, št. 44/97) neposredni uporabniki zemljišča oziroma stavbe
ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik,
najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora).
V primeru solastništva je zavezanec za plačevanje nadomestila tisti od solastnikov, ki je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča oziroma tisti, za katerega se solastniki dogovorijo.
Kolikor najemnik ali drug uporabnik nadomestila ne plača
v določenem roku, se nadomestilo odmeri lastniku.
II. OBMOČJA ZAJEMANJA NADOMESTILA
4. člen
Območje Občine Postojna se razdeli v:
1. območje: ožje središče mesta Postojna: Jamska cesta
obojestransko, Titov trg v celoti, Ljubljanska cesta obojestransko, do vključno hišne številke 14 in 15, Titova cesta v celoti,
Novi trg, Ulica 1. maja obojestransko do vključno hišne številke
11 in 22, Cankarjeva ulica obojestransko, do vključno hišne
številke 3 in 10, Prešernova obojestransko v celoti, Gregorčičev
drevored obojestransko, Vojkova ulica obojestransko, Tržaška
cesta obojestransko, do odcepa za Pot k Pivki in vključno hišne
številke 39, Jenkova ulica, Pot k Pivki, do priključka na Kosovelovo, Kosovelova obojestransko od priključka na Jamsko cesto,
do priključka na Pot k Pivki ter Vilharjeva ulica v celoti.
2. območje: ureditveno območje mesta Postojna izven
1. in 3. območja.
3. območje: del mesta Postojna, ki obsega Javorniško
pot, Jeršice, del Ljubljanske ceste od objektov »Kasarne« v
smeri proti Planini, Pod Jelovico, Raubarkomanda, Čukovca
ter ureditvena območja Prestranka, Stare vasi, Velikega otoka
in Zaloga.
4. območje: ureditvena območja: Bukovje, Dilce, Goriče,
Grobišče, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Koče, Landol, Mali
otok, Matenja vas, Orehek, Planina, Rakitnik, Razdrto, Studenec, Studeno, Slavina, del Slavinj ob regionalni cesti II. reda,
Šmihel pod Nanosom, Zagon, Belsko, Brezje, Gorenje, del
naselja Hrenovice »pri Fari«, Liplje, Lohača, Mala Brda, Malo
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Ubeljsko, del naselij Orehek in Razdrto, ki zajema objekte Kmetijske zadruge, Predjama, Rakulik, Sajevče, Slavinje, Strane,
Strmca, Velika Brda, Veliko Ubeljsko, Žeje.
5. člen
Meje območij zajemanja nadomestila so določene v kartografski dokumentaciji Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine
Postojna za obdobje 1986–1990 – dopolnjen 2004 (Uradni list
RS, št. 78/04).
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
6. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja
merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami;
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča;
3. smotrna uporaba stavbnega zemljišča;
4. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka.
7. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe in
dejanske možnosti priključka na te objekte in naprave se ovrednoti glede na prisotno število naprav v naselju.
Območja iz 4. člena tega odloka imajo popolno komunalno opremljenost, če je v naselju:
– omrežje javnih cest,
– kanalizacijsko omrežje,
– javno vodovodno omrežje,
– toplovodno omrežje (ali plinsko),
– električno omrežje,
– telefonsko omrežje,
– avtobusno postajališče.
Točkuje se dejansko število prisotnih komunalnih in drugih
objektov in naprav iz drugega odstavka tega člena, in sicer po
20 točk za vsako.
Območja z manj kot dvema komunalnima objektoma in
napravama (vodovod, elektrika) se ne točkuje. Od teh stavbnih
zemljišč se ne plačuje nadomestilo.
8. člen
Glede na lego in namembnost stavbnega zemljišča in
objekta, ki na njem stoji, se za posamezno stavbno zemljišče
določi naslednje število točk:
lega stavbnega zemljišča
vrsta
dejavnosti

1. območje

2. območje

3. območje

4. območje

skupina A

400

300

250

200

skupina B

800

400

400

400

skupina C1

150

50

20

-

skupina C2

150

50

20

-

skupina C3

800

400

400

400

skupina D

1000

600

400

200

skupina E

600

200

150

80

skupina F

600

500

300

200

skupina G

600

500

300

200

skupina H

3000

3000

3000

3000

skupina I

1500

1000

500

500
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Namembnost stavbnih zemljišč oziroma objektov na teh
stavbnih zemljiščih se v skladu s standardno klasifikacijo razvršča v naslednje skupine:
– skupina A: za stanovanjske namene (stanovanja v večstanovanjskih stavbah, družinske hiše, samski domovi, dijaški
domovi, domovi za starejše občane);
– skupina B: počitniške hiše za individualno uporabo in
počitniški objekti namenjeni za pridobitno dejavnost;
– skupina C: dejavnost javne uprave, obvezno socialno
zavarovanje, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo ter
druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti (razen
drugih storitvenih dejavnosti), ki se delijo na:
1. skupino: dejavnosti, ki so pretežno financirane iz občinskega proračuna;
2. skupino: srednješolsko izobraževanje;
3. skupino: vse ostale dejavnosti;
– skupina D: gozdarstvo, predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, skladiščna dejavnost (razen priročnih skladišč in
skladiščenja naftnih derivatov), oskrba z elektriko in vodo,
rudarstvo;
– skupina E: površine zemljišč, ki so namenjene poslovni
dejavnosti, kot so nepokrita skladišča, interna parkirišča in
dvorišča, delavnice na prostem, kampi in športno rekreacijski
tereni v sklopu turističnih objektov, gostinski vrtovi;
– skupina F: trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe, gostinstvo, promet in zveze, poslovanje z
nepremičninami, najem in poslovne storitve, druge storitvene
dejavnosti, dejavnost zasebnih zdravstvenih ustanov, zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem;
– skupina G: kmetijstvo, lov in ribolov;
– skupina H: skladiščenje naftnih derivatov in drugih nevarnih snovi ter dejavnost bencinskih servisov;
– skupina I: finančno posredništvo, zavarovalništvo.
9. člen
Smotrna uporaba stavbnega zemljišča se točkuje glede
na tip (vrsto) objektov z naslednjim številom točk:
lega stavbnega zemljišča
vrsta objekta

1. območje

2. območje

3. območje

4. območje

enodružinske
prosto stoječe
stanovanjske
hiše

300

150

120

100

enodružinske
vrstne
stanovanjske
hiše

250

120

100

80

večstanovanjske hiše do 20
stanovanjskih
enot

200

več stan. hiše
nad 20 stan.
enot in objekt
družbene
dejavnosti

150

80

60

-

gospodarski
objekti hale,
farme do 200m2
tlorisne površine

1000

200

100

40

poslovni objekti
z do 200 m2
tlorisne površine

100

80

40

20

100

60

60

lega stavbnega zemljišča
vrsta objekta

1. območje

2. območje

3. območje

4. območje

gospodarski
objekti hale,
farme z nad
200 m2 tlorisne
površine

1500

500

200

80

poslovni objekti
z nad 200 m2
tlorisne površine

200

100

50

20

objekti skupine
E do 200 m2

200

150

100

50

objekti skupine
E nad 200 m2

1000

150

100

50

Pri objektih z mešano rabo (npr. stanovanjsko-poslovna
stavba) se točkuje vsaka etaža po dejanski namembnosti,
kot vrsta objekta pa se uporabi po površini prevladujoča raba
objekta.
10. člen
Izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka se
pri naslednjih dejavnostih ovrednotijo z naslednjim številom
točk:
lega stavbnega zemljišča
vrsta dejavnosti

1. območje

2. območje

3. območje

4. območje

finančno
posredništvo, poštne in telekomunikacijske storitve

750

750

750

750

skladiščenje naftnih deriv. in drugih
nev. snovi ter
dejavnost benc.
črpalk

1000

1000

1000

1000

promet in zveze
brez skladiščenja
ter poštnih in telekomunikacijskih
storitev

300

300

300

300

oskrba z elektriko

500

500

500

500

trgovine z več
kot 1000 m2 neto
površine (npr.
trgovski centri)

2000

2000

1500

1000

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
11. člen
Seštevek točk po merilih 6., 7., 8., 9. in 10. člena tega
odloka, pomnožen z osnovo za izračun nadomestila iz 2.a člena tega odloka in z vrednostjo točke za izračun nadomestila,
predstavlja mesečno višino nadomestila, za zazidana stavbna
zemljišča.
11.a člen
Mesečna višina nadomestila za uporabo nezazidanega
stavbnega zemljišča (MOnusz (NSZT)) se določi tako, da se
število točk, določenih glede na razvojno stopnjo stavbnega
zemljišča in območja zajemanja nadomestila v Občini Postojna
(VT (NZST)), pomnoži s površino nezazidanega stavbnega ze-
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mljišča (P (NZST)) in z vrednostjo točke za izračun nadomestila
(T) ter z upoštevanjem korekcijskega faktorja (k), in sicer:
MOnusz (NSZT) = VT (NZST) x P (NZST) x T x k
Število točk za nezazidana stavbna zemljišča (VT
(NZST)), določena v 3. členu tega odloka, je določeno glede
na razvojno stopnjo stavbnega zemljišča in območja zajemanja
nadomestila v Občini Postojna, in sicer:
Območje

Razvojna stopnja stavbnega zemljišča

1. in 2.

3.

4.

območje, kjer je sprejet prostorski izvedbeni načrt
(DLN, OLN, UN, ZN) z osnovno in podrobnejšo
namensko rabo: poslovna dejavnost

625

/

/

območje, kjer je sprejet prostorski izvedbeni načrt
(DLN, OLN, UN, ZN) z osnovno in podrobnejšo
namensko rabo: stanovanjska

100

/

/

območje, kjer je sprejet prostorski izvedbeni akt
(PUP) z osnovno namensko rabo: poslovna

120

100

80

območje, kjer je sprejet prostorski izvedbeni akt
(PUP) z osnovno namensko rabo: stanovanjska

60

50

40

Korekcijski faktor (k) za nezazidana stavbna zemljišča v
letu 2008 znaša 0,8. Korekcijski faktor za izračun nadomestila
za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se določi do
konca leta za naslednje leto z dopolnitvijo tega odloka.
12. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna se določi do
konca leta za naslednje leto s sklepom Občinskega sveta, na
predlog župana.
13. člen
Pri obračunu nadomestila za nad 6 mesecev prazna
stanovanja ali nezasedene stanovanjske objekte se upošteva
višja vrednost točke v skladu s tem odlokom. Za nad 6 mesecev
prazne poslovne in druge prostore se pri obračunu nadomestila
upošteva višja vrednost točke v skladu s tem odlokom.
Nadomestilo po prvem odstavku tega člena se ne plačuje
med potekom zapuščinskega postopka v primeru, ko prostori
niso v uporabi.
Nadomestila po prvem odstavku tega člena ne plača
zavezanec, ki je pridobil dalj časa prazen objekt, če z verjetnostjo izkaže, da je začel aktivnosti za pridobitev gradbenega
dovoljenja. O tem občinska uprava na podlagi vloge zavezanca
izda poseben sklep. V primeru, da zavezanec gradbenega
dovoljenja ne pridobi v roku 2 let od izdaje prej omenjenega
sklepa, se mu del nadomestila skladno s prvim odstavkom tega
člena obračuna naknadno.
Nadomestilo v primerih iz prvega odstavka se plačuje v
naslednji višini:
prazne površine
tip objekta

do 120 m2

od 120 do
300 m2

od 300 do
nad 500 m2
500 m2

nad 6 do 12
mesecev prazna
stanovanja in nezas. stanovanjski
objekti

1,2

1,5

2,0

3,0

nad 6 mesecev
prazni poslovni in
drugi prostori

1,4

1,8

2,2

3,5
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prazne površine
tip objekta

do 120 m2

od 120 do
300 m2

od 300 do
nad 500 m2
500 m2

nad 1 do 2 let prazna stanovanja in
nezas. stanovanj.
objekti

1,6

2,0

3,0

4,0

nad 1 do 2 let
prazni poslovni in
drugi prostori

1,8

2,2

3,5

4,5

nad 2 leti prazna
stanovanja in nezas. stanovanjski
objekti

2,0

2,4

4,0

6,0

nad 2 leti prazni
poslovni in drugi
prostori

2,2

2,6

4,5

8,0

14. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki, ki jih je
občinski upravi dolžan posredovati zavezanec sam ali na poziv
občinske uprave, in sicer v roku 15 dni od prejema poziva, ter
podatki pridobljeni iz uradnih evidenc. V istem roku je zavezanec dolžan posredovati vse spremembe, ki vplivajo na odmero
nadomestila.
Kolikor zavezanci ne posredujejo zahtevanih podatkov
v petnajstih dneh od poziva, se jim za osnovo upoštevajo pavšalne vrednosti:
– za individualno stanovanjsko hišo 300 m2;
– za stanovanja v več stanovanjskih hišah 150 m2;
– za poslovne in druge objekte po ocenjeni bruto etažni
površini, katero izdela Urad za GSZUN sam.
Sprememba, ki vpliva na odmero nadomestila za uporabo
zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča in jo je zavezanec posredoval v roku 15 dni od nastale spremembe, se
upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, v katerem je
sprememba nastala.
Kolikor zavezanec zamudi v prejšnjem odstavku določen
15 dnevni rok za posredovanje podatkov, se sprememba upošteva s 1. 1. naslednjega leta.
Zavezancem, ki se evidentirajo na novo, se sprememba
upošteva od dneva vselitve.
14.a člen
Evidenco zavezancev za odmero nadomestila za zazidano
in nezazidano stavbno zemljišče vodi in vzdržuje pristojni občinski organ, ki posreduje podatke pristojnemu davčnemu organu.
Zavezanci so dolžni prijaviti Občini Postojna nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe,
ki vplivajo na odmero nadomestila v skladu z določili 15. člena
tega odloka.
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in
evidence v skladu z 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.
d člena ZGO-1. Če ti podatki niso dostopni, je zavezanec za
plačilo nadomestila dolžan na poziv občinske uprave v roku 15
dni od prejema poziva posredovati verodostojne podatke, ki
omogočajo odmero nadomestila.
VI. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
15. člen
Poleg primerov, navedenih v 59. členu Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in Uradni list RS,
št. 44/97), so oproščeni plačila nadomestila tudi:
– občani, ki prejemajo stalno socialno pomoč;
– občani, ki jih prizadene elementarna nesreča (poplava,
potres, požar), dokler se posledice ne odpravijo.
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Občina lahko posamezno pravno osebo delno oprosti
plačila nadomestila, in sicer v primerih, ko le-ta za tekoče leto
dostavi v potrditev konkretne projekte s pridobljenim upravnim
dovoljenjem za izvedbo objektov komunalne infrastrukture, ki
zmanjšujejo obremenitev okolja. Take projekte mora potrditi
pristojni občinski organ za okolje in prostor. Oprostitev znaša
50% odmerjenega nadomestila za posamezno pravno osebo
za tekoče leto, kolikor vrednost investicij presega vrednost
odmerjenega nadomestila za tekoče leto.
Občina Postojna ne plačuje nadomestila za objekte in
zemljišča, ki so v njeni lasti in so namenjeni za opravljanje
njene dejavnosti.
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne plačujejo tudi javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Postojna.
Nadomestila ne plačujejo fizične osebe – lastniki gospodarskih objektov, kot so: silosi, shrambe za orodje, kozolci,
kašče, lope za hrambo krme in stelje, lope za hrambo kmetijske
mehanizacije, objekti za rejo živali, čebelnjaki in drvarnice, kolikor se našteti objekti uporabljajo samo za te namene.
Nadomestila ne plačujejo neprofitne in nepridobitne organizacije, ki delujejo na področju socialne in humanitarne
dejavnosti.

mestila, in sicer v 15 dneh po nastanku obveznosti oziroma
sprememb,
b) na poziv pristojnega občinskega organa v roku 15 dni
od poziva ne posreduje točnih podatkov, ki omogočajo odmero
nadomestila ali
c) prijavi lažne podatke ali prikriva podatke, ki so potrebni
za izračun nadomestila.
Z globo 200 EUR se za prekrške iz prejšnjega odstavka
kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe iz
prejšnjega odstavka.
Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana
sankcija, opravlja organ Občine Postojna, pristojen za nadzor.

15.a člen
Ne glede na določbe 11.a člena se nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča ne plačuje:
a) če nezazidana parcela oziroma del nezazidane parcele, po določitvi gradbene parcele objekta, sama ali skupaj s
sosedno nezazidano parcelo istega lastnika ni večja ali enaka
500m2 v 1. in 2. območju zajemanja NUSZ (območje mesta
Postojne), in se ne nahaja v območju, ki se ureja s PINom
(OLN, UN ali ZN),
b) če nezazidana parcela oziroma del nezazidane parcele, po določitvi gradbene parcele objekta, sama ali skupaj s
sosedno nezazidano parcelo istega lastnika ni večja ali enaka
800 m2 v 3., 4. in 5. območju zajemanja NUSZ, in se ne nahaja
v območju, ki se ureja s PINom (OLN, UN ali ZN).

17.a člen
Župan lahko na podlagi pisne vloge zavezanca dovoli
odlog plačila nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega
zemljišča, s pripadajočimi obrestmi za čas do 6 mesecev.
Župan lahko na podlagi pisne vloge zavezancu dovoli
plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v štirih mesečnih obrokih, vendar le v primeru, da višina
nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča
presega znesek 200 EUR.
Za čas, ko je zavezancu odloženo plačilo, se zaračunavajo obresti po slovenski medbančni obrestni meri za ročnost
glede na čas, za katerega je bil odobren odlog davčne izvršbe,
ki velja na dan izdaje odločbe.

15.b člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se v letu, v katerem pridobijo
gradbeno dovoljenje ter imajo na podlagi pravnomočne odločbe
o odmeri komunalnega prispevka poravnane vse obveznosti do
Občine Postojna, oprosti plačilo nadomestila.
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, ki s prometom nezazidanih stavbnih
zemljišč omogočijo zaokroževanje in izkoriščanje stavbnih zemljišč v skladu z občinskimi prostorskimi akti oziroma pridobitev
zemljišč za izgradnjo javne infrastrukture, se oprostijo plačila
nadomestila za leto, v katerem je pogodba sklenjena in overjena pri notarju oziroma je sklenjena v obliki notarskega zapisa.
Zavezance za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se v primeru, da nezazidljivost
zemljišča dokažejo z negativnim mnenjem ali negativnim soglasjem k gradnji pristojnega upravljavca gospodarske javne
infrastrukture, oprosti plačila nadomestila.
Za uveljavljanje oprostitve po prvem in drugem odstavku
15.b člena morajo zavezanci vložiti pisno vlogo v letu uveljavljanja oprostitve v rokih, določenih v 14. členu tega odloka.
Oprostitev iz prvega in drugega odstavka 15.b člena je za
isto zemljišče mogoče uveljaviti le enkrat oziroma dvakrat v primeru, da se najprej uveljavlja po drugem odstavku 15.b člena
in v naslednjem letu po prvem odstavku 15.b člena.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Z globo 1000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, če:
a) ne prijavi nastanka obveznosti plačila nadomestila po
tem odloku ali vseh sprememb, ki vplivajo na odmero nado-

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 2/01, 90/02, 71/03, 133/03, 141/04 in
112/05).

18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2008.
Št. 422-363/2007
Postojna, dne 14. novembra 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

5381.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo«

Na podlagi 29. in 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB-1) (Uradni list RS,
št. 100/05), drugega odstavka 45. člena in 49. člena Zakona
o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB4) (Uradni list RS, št. 3/07), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu
(ZORed) (Uradni list RS, št. 139/06), 19. člena Odloka o delovnem področju Občinske uprave Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 29/07), 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 57/95, 27/96 in 91/99), 19. člena Odloka o delovnem
področju Občinske uprave Občine Loška dolina (Uradni list
RS, št. 92/00), 13. člena Odloka o organizaciji občinske uprave
Občine Bloke (Uradni list RS, št. 14/99 in 48/02) so Občinski
svet Občine Postojna na 7. seji dne 12. 6. 2007, Občinski svet
Občine Cerknica na 5. seji dne 18. 10. 2007, Občinski svet
Občine Pivka na 5. seji dne 30. 5. 2007, Občinski svet Občine

Uradni list Republike Slovenije
Loška dolina na 8. seji dne 28. 6. 2007, Občinski svet Občine
Bloke na 5. seji dne 4. 7. 2007 sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo« (v nadaljevanju: organ skupne občinske uprave) kot
organ skupne občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog
na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva,
na območjih občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in
Bloke (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice).
2. člen
Ustanoviteljice organa skupne občinske uprave so:
– Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
– Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
– Občina Loška dolina, Cesta notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu,
– Občina Bloke, Nova vas 4 A, 1385 Nova vas.
Organ skupne občinske uprave ima status samostojnega
skupnega upravnega organa občin iz 1. člena tega odloka.
Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo
njihovi župani.
Pri glasovanju se število glasov županov šteje glede na
odstotek, določen v 10. členu tega odloka.
3. člen
Naziv organa skupne občinske uprave: Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
Sedež organa skupne občinske uprave je v Postojni,
Ljubljanska cesta 4.
Organ skupne občinske uprave ima pečat okrogle oblike,
ob zgornjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, na spodnjem robu pa »Notranjske«.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
4. člen
S tem odlokom se kot prekrškovni organ za območje občin ustanoviteljic določi Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Notranjske, ki se pooblasti za odločanje o prekrških za kršitve
na področju občinskih predpisov in drugih aktov, ki jih urejajo
predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom. Postopek
pred prekrškovnim organom vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba organa skupne občinske uprave, ki mora
za vodenje postopka, izdajo plačilnega naloga ter odločbe o
prekršku izpolnjevati vse z zakonom in podzakonskim aktom
prepisane pogoje in imeti opravljen preizkus znanja, ki zajema
izvrševanje pooblastil po Zakonu o prekrških in poznavanje
predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje.
5. člen
Organ skupne občinske uprave opravlja upravne naloge
izvajanja inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem občinskih
predpisov ter občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo
predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.
Inšpekcijsko nadzorstvo ter občinsko redarstvo se opravlja v posamezni občini, upoštevajoč razmerje števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin
ustanoviteljic oziroma skladno z dogovorom o medsebojnih
pravicah in obveznostih iz 12. člena tega odloka (v nadaljevanju: Dogovor).
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Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja kot redni mesečni inšpekcijski pregled ter kot izredni inšpekcijski pregled na podlagi
obvestila pristojne občinske uprave.
Naloge organa skupne občinske uprave se podrobneje
določijo v Dogovoru.
6. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa organ skupne
občinske uprave kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere
krajevno pristojnost zadeva spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe organa
skupne občinske uprave, imajo v glavi naziv organa skupne
občinske uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne
občine ustanoviteljice.
Organ skupne občinske uprave mora pri izvrševanju
upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada in skladno s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor in občinsko redarstvo, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic.
7. člen
Organ skupne občinske uprave vodi predstojnik (v nadaljevanju: vodja inšpektorata in redarstva), ki ga imenujejo in
razrešujejo župani občin ustanoviteljic.
Vodja inšpektorata in redarstva mora imeti univerzitetno
ali visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj ter opravljen ustrezen strokovni izpit.
Vodja inšpektorata in redarstva odgovarja za izvrševanje
upravnih nalog, ki sodijo v krajevno pristojnost posamezne
občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave
te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa
skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
Občina, v kateri je sedež inšpektorata, ima za javne uslužbence skupne občinske uprave, status delodajalca.
8. člen
Vodja inšpektorata in redarstva predstavlja in zastopa
inšpektorat in redarstvo, določi (sprejme) sistemizacijo delovnih
mest, organizira opravljanje nalog inšpektorata in redarstva,
skrbi za izdelavo in realizacijo programa dela ter opravlja vsa
dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno
in učinkovito delo organa skupne občinske uprave.
Vodja inšpektorata in redarstva odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v organu skupne občinske uprave.
9. člen
O izločitvi zaposlenega v organu skupne občinske uprave
odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, ki v primeru izločitve zaposlenega o stvari tudi
odloči.
III. SREDSTVA ZA DELO
10. člen
Sredstva za delo organa skupne občinske uprave občine
ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico.
Sredstva za delo organa skupne občinske uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev
posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic, in sicer:
– Občina Postojna 39,79%,
– Občina Cerknica 29,29%,
– Občina Pivka 16,28%,
– Občina Loška dolina 10,17%,
– Občina Bloke 4,46%,
Skupaj: 100%.
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Vsaki dve leti se uskladi odstotek iz prejšnjega odstavka
in sklene ustrezen aneks k Dogovoru.
Za obveznosti iz delovanja skupne občinske uprave in za
škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v organu
skupne občinske uprave odgovarjajo občine ustanoviteljice
solidarno.
11. člen
Organ skupne občinske uprave prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva skladno z Dogovorom.

Uradni list Republike Slovenije
Pivka, dne 30. maja 2007
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.
Loška dolina, dne 28. junija 2007
Župan
Občine Loška dolina
Janez Sterle l.r.
Bloke, dne 4. julija 2007
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

IV. DOGOVOR O MEDSEBOJNIH PRAVICAH
IN OBVEZNOSTIH
12. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti občine
ustanoviteljice uredijo z Dogovorom, ki ga podpišejo župani
občin ustanoviteljic, s katerim podrobneje določijo svoje pravice
in obveznosti do organa skupne občinske uprave, načrtovanje
in način dela, način poročanja, način financiranja, opravljanje
administrativnih, strokovnih, pomožnih in drugih nalog za inšpektorat in redarstvo ter druge, za nemoteno delo organa
skupne občinske uprave pomembne zadeve.
13. člen
Za delo organa skupne občinske uprave zagotovijo opremo in prostore občine ustanoviteljice, vsaka na svojem sedežu.
Podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova uporabe
premoženja dogovorijo župani občin v dogovoru.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz
organa skupne občinske uprave tako, da svojo namero pisno
poda vodji inšpektorata in redarstva.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse
obveznosti do organa skupne občinske uprave.
15. člen
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k
ustanovitvi organa skupne občinske uprave, če sklep o tem
sprejmejo na pristojnem organu zainteresirane občine in se s
pristopom strinjajo občine ustanoviteljice.
Organ skupne občinske uprave prične z delom v posamezni občini skladno z dogovorom.
16. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti občin
ustanoviteljic.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, za njegovo objavo pa poskrbi Občina Postojna. Odlok se objavi tudi v uradnih glasilih občin
ustanoviteljic.
Št. 007-16/2007

RAVNE NA KOROŠKEM
5382.

Odlok o programu opremljanja zemljišč za
gradnjo za območje ZGO v Občini Ravne na
Koroškem

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, ..., 23/07) je
Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 9. redni seji dne
25. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
za območje ZGO v Občini Ravne na Koroškem
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč
za gradnjo za območje zaključenega gospodarskega območje
– ZGO v Občini Ravne na Koroškem, katerega je pod številko
projekta 446 v avgustu 2007 izdelalo podjetje Locus d.o.o.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
Program opremljanja določa merila in pogoje za obračun
komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja.
3. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje je eno in obsega celotno območje
ZGO, kot je razvidno iz opisa v besedilnem delu in grafičnega
prikaza iz kartografskega dela programa opremljanja.
4. člen
(skupni in obračunski stroški)
Skupni in obračunski stroški v programu opremljanja so:
Investicija

Postojna, dne 12. junija 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
Cerknica, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

Skupni znesek [€]

SKUPNI STROŠKI OBNOVE KANALIZACIJE V CONI ŽR

885.100,04

SKUPNI STROŠKI OBNOVE KANALIZACIJE V CONI ŽR – ANEKS

133.855,89

SKUPNI STROŠKI OBNOVE VODOVODA
V CONI ŽR

405.528,53

Vsota stroškov:

Stroški ne vsebujejo DDV.

1.424.484,46

Uradni list Republike Slovenije
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5. člen

12. člen

(Cp in Ct)

(začetek veljavnosti)

Celotni stroški opremljanja m2 (gradbene) parcele in celotni stroški opremljanja m2 NTP so:

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

Obračunsko območje
Celotno območje ZGO

Cp [€/m2]
4,00

Ct [€/m2]
4,19

Št. 032-0-0011/2007-107
Ravne na Koroškem, dne 25. septembra 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

6. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = (Aparcela•Cp•Dp) + (Atlorisna•C t•Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP
komunalni prispevek;
Aparcela površina (gradbene) parcele objekta;
Cp
celotni stroški opremljanja m2 (gradbene) parcele;
Dp
delež (gradbene) parcele pri izračunu komunalnega prispevka – Dp = 0,5;
Ct
celotni stroški opremljanja m2 NTP;
Atlorisna neto tlorisna površina objekta;
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka – Dt = 0,5.
7. člen
(podrobnejša merila odmere komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z
odločbo.
Komunalni prispevek se plača z enkratnim zneskom v
zakonsko določenem roku.
Olajšav za zavezance ni.
8. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja se indeksirajo z uporabo povprečnega
letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije,
pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Stroški opremljanja se indeksirajo na dan uveljavitve programa opremljanja.
9. člen
(povezava z ostalimi dokumenti)
Ob sprejetju odloka, ki bo za predmetno območje določal
nadomestitvene stroške, se določbe tega odloka smiselno povežejo z določbami predmetnega odloka.
Komunalni prispevek, odmerjen v skladu z določili tega
odloka, ne zajema stroškov priključevanja objekta na javno
omrežje.
10. člen
(poračun)
Ob uveljavitvi katastra nepremičnin in priključitvi obstoječih objektov na novo zgrajeno komunalno opremo se izvede
poračun.
Poračun se opravi na podlagi dejanskih NTP objektov in
pripadajočih gradbenih parcel.
Z izvedbo poračuna velja, da so zavezanci v celoti poravnali komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo.
11. člen
(vpogled)
Besedilni in kartografski del programa opremljanja ter
strokovne podlage za izračun komunalnega prispevka so na
vpogled na sedežu občine.

5383.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Poslovna cona Ravne – III. faza

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta
Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, …,
23/07) je župan Občine Ravne na Koroškem sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Poslovna cona Ravne – III. faza
1. Navedeni dopolnjen osnutek odloka bo od 27. 11. 2007
do 27. 12. 2007 javno razgrnjen v prostorih Občine Ravne na
Koroškem.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka odloka bo 10. 12.
2007 ob 16. uri v prostorih Občine Ravne na Koroškem.
2. V času javne razgrnitve lahko k navedenemu dopolnjenemu osnutku odloka podajo pripombe pravne in fizične osebe,
ki imajo za to interes. Pripombe posredujejo pisno na Občino
Ravne na Koroškem, Oddelek za okolje, prostor in ekologijo,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, ali jih vpišejo v knjigo
pripomb v prostoru, kjer bo javna razgrnitev v delovnem času
Občine Ravne na Koroškem.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, tj.
27. 12. 2007.
Območje OPPN meji na območje Občine Prevalje in obsega prostor na zemljiščih parc. št. *6, *9, *25, *30, *97, *156,
*157, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8,
6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19,
6/20, 6/21, 7/1, 7/2, 8, 9, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 12/3,
14/1, 16/2, 16/3, 21/3, 81/2, 82/1, 89/2, 89/3, 90/1, 91, 92/1,
92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 94/1, 94/2, 96/1, 97, 98, 99, 101/1,
101/5, 101/6, 101/8, 101/9, 102/1, 102/2, 102/4, 102/5, 102/6,
105/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6,
107/7, 107/8, 108, 109/1, 114, 129/3, 135/2, 136/2, 138/1,
138/3, 138/6, 139/1, 139/3, 139/5, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4,
141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 144/1, 144/2, 145/1, 148/1, 148/4,
148/5, 150, 155, 250/1, 250/3, 252/1, 259/2, 259/3, 259/4,
259/5, 259/8, 269, vse k.o. Dobja vas.
3. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Ravne na Koroškem, na Oddelku za okolje, prostor in
ekologijo, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
4. Sklep o javni razgrnitvi začne veljati z objavo na spletni
strani Občine Ravne na Koroškem. Objavljen bo tudi na lokalni
televiziji ter v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5-0003/2007-401
Ravne na Koroškem, dne 19. novembra 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
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SODRAŽICA

5384.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Sodražica za leto 2007

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) ter 89. člena
Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in
12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 2. izredni seji dne
19. 11. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Sodražica za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2007 (Uradni list RS, št. 28/07) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

Priloga
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Uradni list Republike Slovenije
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del,
sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov
in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2007.
Št. 410-17/07
Sodražica, dne 19. novembra 2007
Župan
Občine Sodražica
Milavec Blaž l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA
5385.

Sklep o pričetku priprave sprememb in
dopolnitev Odloka prostorskih ureditvenih
pogojev za posege v prostor na območju
Občine Šempeter - Vrtojba, spremembe in
dopolnitve

Na podlagi 57. člena in četrtega odstavka 96. člena Zakon
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena
Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05
in 132/06) župan Občine Šempeter - Vrtojba sprejme

SKLEP
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka prostorskih ureditvenih pogojev
za posege v prostor na območju
Občine Šempeter - Vrtojba, spremembe
in dopolnitve
(Uradni list RS, št. 114/03)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev Odloka prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba,
spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 114/03) – v
nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP.
1.1 Stanje in razlogi
Občina Šempeter - Vrtojba je pričela postopek sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov, zato je posledično treba spremeniti tudi na planske spremembe vezane sestavine prostorskih ureditvenih pogojev (v nadaljevanju
PUP). Istočasno je predvidena odprava v času do sprejetja
sklepa ugotovljenih nedoslednosti in pomanjkljivosti PUP ter
obravnava nerešenih pobud za spremembo PUP, ki so bile na
občino posredovane do sprejetja sklepa.
1.2 Vsebina sprememb oziroma pobud
Center socialnih dejavnosti v Vrtojbi
Formiranje nove urejevalne enote s pogoji za gradnjo
centra socialnih dejavnosti in spremljajočih programov.
Območje Lavžnik (Vozila) v Šempetru pri Gorici
Formiranje nove urejevalne enote za razvoj gospodarske
cone in z urejanjem z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN), določanje pogojev za gradnjo na preostalem
delu območja.
Območje Lada v Šempetru pri Gorici
Določitev urejevalne enote za stanovanjsko gradnjo z
urejanjem z OPPN.
Suhi zadrževalnik deževnih vod v Šempetru pri Gorici
Določitev območja zadrževalnika in načina urejanja z
OPPN.
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Del območja ob državni cesti skozi Bazaro v Šempetru
pri Gorici
Sprememba pogojev za gradnjo.
Dopolnitev omrežja občinskih kolesarskih poti na Vrtojbenskem polju
Dopolnitev omrežja – uskladitev s stanjem v naravi.
Območje rastlinjakov na SV delu Vrtojbenskega polja
Povečava urejevalne enote za postavitev rastlinjakov.
Uskladitev meje planskega območja sanacije in urejevalne enote prostorskih ureditvenim pogojev
Odprava risarske napake.
Spremembe, ki se nanašajo na skupne pogoje za gradnjo
v vseh urejevalnih enotah
Odmiki od parcelnih mej, nadomestne gradnje, rekonstrukcije, vzdrževalna dela, gradnja kletnih etaž, faktorji intenzivnosti izrabe, parkirna mesta, priključevanje na telekomunikacijske sisteme, brezžične povezave, sprememba besedila v
zvezi z izbiro energenta.
Spremembe oziroma pobude, ki se nanašajo na posamezne urejevalne enote
Širitev obrtne dejavnosti v Vrtojbi, dve pobudi za gradnjo
stanovanjske hiše oziroma stanovanjske hiše s poslovnim prostorom v Šempetru, pobuda za poslovno prizidavo v Šempetru,
pobuda za povečavo poslovnega objekta v Šempetru, pobuda
za gradnjo stanovanjske hiše s poslovnimi prostori v Šempetru,
pobuda za stanovanjsko gradnjo na območju Bazare.
Vse ostale razvojne in druge pobude bodo obravnavane v
postopku izdelave Občinskega prostorskega načrta.
2. Območje
Nekatere spremembe se nanašajo na skupne pogoje za
gradnjo in zato na celotno območje, ki ga urejajo PUP.
Konkretne spremembe oziroma pobude se nanašajo na
naslednje urejevalne enote, prikazane v kartografskem delu
odloka PUP, v kartah urejevalnih režimov:
– del urejevalne enote K15-VR (center socialnih dejavnosti Vrtojba),
– del urejevalne enote ŠE4-P5 (Lavžnik),
– urejevalna enota ŠE1-K1 (Lada),
– urejevalni enoti ŠE4-RZ6 in ŠE4-RZ7 (suhi zadrževalnik
deževnih vod),
– urejevalna enota ŠE 3-C12/C (Bazara, ob cesti),
– del urejevalne enote K14-VR (kolesarske poti, območje
rastlinjakov),
– urejevalni enoti VR3-ZR4-OS in VR3-S4/V2 (uskladitev
obodov),
– urejevalna enota VR2-S3/V1 (širitev obrtne dejavnosti),
– urejevalna enota ŠE1-S1/V (gradnja stanovanjske hiše
s poslovnimi prostori),
– urejevalna enota ŠE1-S1/E1 (gradnja prizidka za poslovno dejavnost),
– urejevalna enota ŠE1-S1/M (gradnja stanovanjske
hiše),
– urejevalna enota ŠE6-S6 (povečava poslovnega
objekta),
– urejevalna enota ŠE1-S2/E1 (gradnja stanovanjske hiše
s poslovnimi prostori),
– urejevalna enota ŠE4-C9 (stanovanjska gradnja),
– urejevalni enoti ŠE6-RZ3 in ŠE4-S15/E2 (postavitev
baznih postaj).
Območje obravnave se lahko razširi na dodatne urejevalne enote, kolikor se bo skozi postopek izdelave strokovnih
rešitev v povezavi z navedenimi vsebinami v točki 1.2 izkazalo,
da je to potrebno.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07) in podzakonskimi akti.
4. Roki za pripravo
Predvidevamo naslednje roke za izdelavo ključnih faz
sprememb in dopolnitev PUP:
– izdelava osnutka v novembru 2007,
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v januarju 2008,
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– obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev na seji
občinskega sveta v marcu 2008.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 58. in 61. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na
osnutek sprememb in dopolnitev PUP ter podajo mnenje k
predlogu sprememb in dopolnitev PUP, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor,
Dunajska 58, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
4. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja
reke Soče; Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica;
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova
Gorica;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Nova Gorica;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske
komunikacije, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
8. Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Nova Gorica,
Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica;
9. Družba RS za avtoceste, Dunajska 7, 1000 Ljubljana;
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
11. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11,
p.p. 3706, 1001 Ljubljana;
12. Adria plin d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana;
13. Vodovodi in kanalizacija d.d., Cesta 25. junija 1B,
5000 Nova Gorica;
14. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica;
15. Kmetijstvo Vipava d.d., Cesta Goriške fronte 11, 5290
Šempeter pri Gorici;
16. Komunala d.d. Nova Gorica, Nova Gorica, Cesta
25. junija 1;
17. Občina Šempeter - Vrtojba.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po
sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljalec sprememb in dopolnitev PUP k sodelovanju povabi
tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave sprememb in dopolnitev
PUP prevzame Občina Šempeter - Vrtojba, ki tudi vodi postopek priprave in sprejema.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
čine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je
Občinski svet Občine Šentjur na 10. redni seji dne 7. novembra
2007 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Šentjur
za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 41/07 in 56/07) se spremeni 2. člen tako, da 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:
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA za leto 2007
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

ŠENTJUR
5386.

71

9.649.417,23

700 Davki na dohodek in dobiček

8.622.144,00

703 Davki na premoženje

546.377,95

704 Domači davki na blago in storitve

480.895,28

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

73

2.572.307,84
579.042,12

711 Takse in pristojbine

30.000,00

712 Denarne kazni

12.100,00

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

5.796,20

714 Drugi nedavčni prihodki

1.945.369,52

KAPITALSKI PRIHODKI

1.204.773,45

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

484.773,45

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nepredm. dolg. sred.

720.000,00

PREJETE DONACIJE

62.195,00

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije za odpravo
naravnih nesreč
74

78

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur
za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 113. člena Statuta Ob-

12.221.725,07

DAVČNI PRIHODKI

706 Drugi davki

Št. 033-25-2/2005-56
Šempeter pri Gorici, dne 19. novembra 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 16.611.470,22
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

70

Rebalans
2007

62.195,00

TRANSFERNI PRIHODKI

3.111.117,70

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.425.246,37

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz

1.685.871,33

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

11.659,60

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

11.659,60

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

17.756.832,21
3.795.811,50
601.953,99

Uradni list Republike Slovenije

Št.

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

102.181,01
2.801.424,08

403 Plačila domačih obresti

62.684,42

409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI

227.568,00
4.620.119,06

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

27.900,00
2.534.072,62

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

Št. 007-16/2006 (220)
Šentjur, dne 7. novembra 2007

868.606,82

43
III.

8.044.917,37

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

8.044.917,37

INVESTICIJSKI TANSFERI

1.295.984,28

430 Investicijski transferi

1.295.984,28

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

–1.145.361,99

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

75

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

27.928,78

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

27.928,78

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

V.

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

0,00

44

POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

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

0,00

27.928,78

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

1.400.000,00

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

1.400.000,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

282.566,79

55

ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

282.566,79

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

–89.680,94

X.

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

X.

Stanje sredstev na računu zadnji dan
preteklega leta

1.145.361,99
89.680,94

Področja proračunske porabe so v nadaljevanju razdeljena po funkcionalni in programski klasifikaciji na proračunske

14923

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

Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

1.189.539,62

INVESTICIJSKI ODHODKI

Stran

postavke, te pa na podskupine kontov določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Šentjur.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

414 Tekoči transferi v tujino
42
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1) in 15. člena Statuta
Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06
in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 9. redni seji dne
18. oktobra 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskih cestah
1. člen
Ta odlok spreminja in dopolnjuje Odlok o občinskih cestah, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije,
št. 58, dne 20. 7. 1999.
V besedilu odloka, kjer se uporablja besedna zveza »Šentjur pri Celju«, se črta besedilo »pri Celju«. Pri besedni zvezi
»občinski inšpektor« ali »občinski inšpektor za ceste« se v
vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo »pristojni inšpektor«
v ustreznem sklonu.
2. člen
V 26. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega vzdrževalna dela v skladu s predpisi,
ki urejajo javne ceste.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
oddajo koncesije ali sklenitvijo pogodbe v skladu s predpisi, ki
urejajo javno naročanje«.
V tretjem odstavku se za besedo »koncesionarja« doda
besedilo »ali izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest«.
V četrtem odstavku se za besedo »Koncesionar« doda
besedilo »ali izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest«.
3. člen
V prvem odstavku 40. člena se besedilo »40. člena«
nadomesti z besedilom »38. člena tega odloka«, ter besedilo
»41. člena« z besedilom »39. člena tega odloka«.
4. člen
56. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Za inšpektorja se imenuje oseba, ki izpolnjuje splošne
razpisne pogoje skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Občinski inšpektor izvaja skladno z zakonom inšpekcijski
nadzor«.
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5. člen
V šestem odstavku 57. člena se za besedo »koncedentu«
doda besedilo »oziroma naročniku«, beseda »koncesijsko«
pa se črta.
6. člen
V 58. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Za storjen prekršek se ob pogojih iz tega odloka
izreče predpisana globa ali opozorilo in sicer: opomin, vzgojni
ukrep in globa«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi, se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik« spremeni
tako, da se glasi: »Z globo 1.250 EUR se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji, se spremeni,
tako da se glasi:
»(3) Z globo 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika in z globo 200 EUR se kaznuje posameznik«.
Dodajo se četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(4) Globa se izreče v primeru, da je ugotovljena odgovornost storilca prekrška iz naklepa, malomarnosti ali za poskus
storitve prekrška.
(5) Če kršitelj plača globo v osmih dneh, je upravičen do
olajšave, ki jo določa Zakon o prekrških.
(6) V upravičenih primerih lahko z odločbo o prekršku na
predlog storilca pristojni inšpektor kršitelju dovoli, da se globa
plača v obrokih. S posebno odločbo se določi tudi rok plačila in
način odplačevanja, ki ne sme biti daljši od enega leta.
(7) Določila o roku za plačilo globe in načinu prisilne izterjave veljajo tudi za stroške postopka«.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Z globo 1.250 EUR se kaznuje za prekršek investitor
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o
nameravanih delih ne obvesti pristojne službe občinske uprave
za ceste ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in
načrtov (tretji odstavek 24. člena).
(3) Z globo 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba investitorja objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske
ceste.
(4) Globa se izreče v primeru, da je ugotovljena odgovornost storilca prekrška iz naklepa, malomarnosti ali za poskus
storitve prekrška.
(5) Če kršitelj plača globo v osmih dneh, je upravičen do
olajšave, ki jo določa Zakon o prekrških.
(6) V upravičenih primerih lahko z odločbo o prekršku na
predlog storilca, pristojni inšpektor kršitelju dovoli, da se globa
plača v obrokih. S posebno odločbo se določi tudi rok plačila in
način odplačevanja, ki ne sme biti daljši od enega leta.
(7) Določila o roku za plačilo globe in načinu prisilne izterjave veljajo tudi za stroške postopka«.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2006 (2521)
Šentjur, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

ŠKOFJA LOKA

7. člen
59. člen se briše.
8. člen
V 60. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Za storjen prekršek se ob pogojih iz tega odloka
izreče predpisana globa ali opozorilo in sicer: opomin, vzgojni
ukrep in globa«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest«
nadomesti z novim besedilom, ki glasi: »Z globo 1.250 EUR se
kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih
cest«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji se spremeni,
tako da se glasi:
»(3) Z globo 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest«.
Dodajo se nov četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se
glasijo:
»(4) Globa se izreče v primeru, da je ugotovljena odgovornost storilca prekrška iz naklepa, malomarnosti ali za poskus
storitve prekrška.
(5) Če kršitelj plača globo v osmih dneh, je upravičen do
olajšave, ki jo določa Zakon o prekrških.
(6) V upravičenih primerih lahko z odločbo o prekršku na
predlog storilca pristojni inšpektor kršitelju dovoli, da se globa
plača v obrokih. S posebno odločbo se določi tudi rok plačila in
način odplačevanja, ki ne sme biti daljši od enega leta.
(7) Določila o roku za plačilo globe in načinu prisilne izterjave veljajo tudi za stroške postopka«.
9. člen
61. člen se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Za storjen prekršek se ob pogojih iz tega Odloka
izreče predpisana globa ali opozorilo in sicer: opomin, vzgojni
ukrep in globa«.

5388.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
Kapucinsko predmestje I - 1. faza

Na podlagi 23., 27. do 34. in 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek),
98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) ter 18. in 98. člena Statuta Občine Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet Občine
Škofja Loka na 9. redni seji dne 27. septembra 2007 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko
predmestje I - 1. faza
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt
Kapucinsko predmestje I 1. faza v Škofji Loki, ki ga je pod
številko projekta 1/06-MA v mesecu marcu 2006 izdelal ZUP
urbanizem in projektiranje d.o.o.
(2) Občinski lokacijski načrt je sestavljen iz besedila in
grafičnega dela.
(3) Sestavni del lokacijskega načrta so tudi priloge, ki so
določene s tem odlokom.
(4) V okviru priprave občinskega lokacijskega načrta je bil
izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje. Okoljsko
poročilo za območje OLN Kapucinsko predmestje I., 1. faza,
(Ipsum d.o.o., Domžale, februar 2007 – dopolnjeno po reviziji)
in njegova revizija, (ICRO d.o.o., Domžale, avgust 2006) sta
sestavni del občinskega lokacijskega načrta.
2. člen
(1) Besedilo in grafični del lokacijskega načrta sta sestavni del tega odloka.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Besedilo OLN obsega:
1. opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OLN;
2. ureditveno območje OLN;
3. umestitev načrtovane ureditve v prostor:
– opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji;
– opis rešitev načrtovanih objektov in površin;
– lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo;
4. zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost
priključevanja objektov nanjo;
5. rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin;
6. rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
7. načrt parcelacije;
8. etapnost izvedbe;
9. usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OLN.
(3) Grafični del OLN obsega:
list 1
list 1.1

načrt namenske rabe prostora
merilo 1:5000
načrt namenske rabe – prikaz javnih
površin
merilo 1:1000
list 2
načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije
merilo 1:500
list 3
načrt umestitve načrtovane ureditve
v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji
merilo 1:500
list 4.1 načrt lege objektov na zemljišču s
tehničnimi elementi za zakoličbo
objektov
merilo 1:500
list 4.2. načrt lege objektov na zemljišču,
prikaz višinske ureditve
merilo 1:500
list 4.3. načrt lege objektov na zemljišču,
razporeditev zelenih površin
merilo 1:500
list 4.4. načrt lege objektov na zemljišču, ureditev prometa – situacija
merilo 1:500
list 4.4.1. načrt lege objektov na zemljišču,
ureditev prometa – vzdolžni in prečni
merilo 1:50,
profili
1:1000
list 4.5. načrt prostorske ureditve, lega
objektov, zbirni načrt komunalne
infrastrukture
merilo 1:500
list 5
prostorski prikaz prostorske ureditve.
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tlorisne gabarite v okviru do minus petih procentov (5%) vendar
v okviru določenih gradbenih mej, gradbenih linij in gradbenih
parcel ter 5% za višinske gabarite razen za določeno koto
pritličja.
(2) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od idejnih zasnov poteka posamezne komunalne infrastrukture, določenih s tem lokacijskim načrtom, če bodo pri
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki
so primernejše iz tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, pri
čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske
razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi
interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih
ta odstopanja zadevajo.
(3) V primeru, ko meja gradbene parcele odstopa od meja obstoječe zemljiške parcele znotraj natančnosti geodetskih
podatkov, se meja gradbene parcele prilagodi meji obstoječe
zemljiške parcele.
(4) Kolikor bo sprejeta trasa rekonstrukcije Kidričeve ceste z priključki odstopala od trase predvidene v OLN, sprejeta
trasa z vsemi priključki velja tudi na območju OLN Kapucinsko
predmestje – 1. faza.
(5) Z gradnjo na območju OLN se lahko prične šele po
končani rekonstrukciji državne Kidričeve ceste in ustrezni
ureditvi križišč, preko katerih se območje OLN navezuje na
državno cesto. Kolikor se bo gradnja objektov znotraj OLN
pričela pred rekonstrukcijo Kidričeve ceste, je potrebno pred
pričetkom gradnje in uporabe objektov ustrezno urediti križišča oziroma priključke na državno Kidričevo cesto v skladu
s predhodno pridobljenimi pogoji in soglasjem DRSC k projektnim rešitvam.
5. člen
Občinski lokacijski načrt skupaj s prilogami je na vpogled
na Občini Škofja Loka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35000-0005/2005
Škofja Loka, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3. člen
(priloge lokacijskega načrta)
Priloge občinskega lokacijskega načrta so:
1. povzetek za javnost;
2. izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša
na obravnavano prostorsko ureditev;
3. obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega
načrta;
4. strokovne podlage za pripravo občinskega lokacijskega
načrta;
5. smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora;
6. seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
lokacijskega načrta;
7. ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta;
8. spis postopka priprave in sprejemanja občinskega lokacijskega načrta.
4. člen
(velikosti dopustnih odstopanj in obvezna vsebina projektov
za pridobitev gradbenega dovoljenja)
(1) Odstopanja pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj za novo predvidene objekte se omogoča za

5389.

Razpis ponovnih volitev župana Občine Škofja
Loka na voliščih št. 1. Krajevna skupnost
Godešič, št. 7. Gasilski dom Gosteče in št. 17.
Osnovna šola Lenart

Na podlagi prvega odstavka 95. člena Zakona o lokalnih
volitvah (UPB3, Uradni list RS, št. 94/07)

RAZPISUJEM
ponovne volitve župana Občine Škofja Loka
na voliščih št. 1. Krajevna skupnost Godešič,
št. 7. Gasilski dom Gosteče in št. 17.
Osnovna šola Lenart
1. Ponovne volitve župana Občine Škofja Loka na voliščih
št. 1. Krajevna skupnost Godešič, št. 7. Gasilski dom Gosteče
in št. 17. Osnovna šola Lenart se opravijo v nedeljo, 16. decembra 2007.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje nedelja, 2. decembra 2007.
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3. Za izvedbo ponovnih volitev skrbi Občinska volilna
komisija Občine Škofja Loka.
Št. 041-0001/2006
Škofja Loka, dne 19. novembra 2007
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Škofja Loka
Zdenka Podobnik l.r.

TURNIŠČE
5390.

Sklep o pričetku priprave sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planov
Občine Turnišče

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine
Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je župan Občine Turnišče
dne 9. 11. 2007 sprejel

SKLEP
o pričetku priprave sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planov
Občine Turnišče
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov
Občina Turnišče je prostorske sestavine planskih aktov
nazadnje spreminjala leta 1998. V letu 2006 je občina na podlagi Zakona o urejanju prostora pričela s postopki izdelave in
sprejema Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda,
vendar je postopke prekinil Zakon o prostorskem načrtovanju.
Zato je občina v letošnjem letu pristopila k izdelavi občinskega
prostorskega načrta. Ker je v postopek priprave vključenih več
sprememb namenske rabe in bo postopek priprave dolgotrajen, se je občina odločila za postopek sprememb in dopolnitev
obstoječih prostorskih sestavin planov, ki ga omogoča 96. člen
Zakona o prostorskem načrtovanju.
Občina želi omogočiti postavitev rastlinjaka za gojenje
vrtnin na kmetijskih zemljiščih južno od Renkovcev. Del zemljišča je namenjen za postavitev logističnega centra in objekte
ob rastlinjaku, zato gre tudi za spremembo namenske rabe
kmetijskih zemljišč.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za predvideno ureditev niso izdelane strokovne podlage,
tudi variantne rešitve niso predvidene, saj gre za znane investitorje, ki so že lastniki predlaganih zemljišč. Izdelane so idejne
zasnove za ureditev rastlinjakov, ki sta jih predložila investitorja
ter mnenje KGZS-KGZ Murska Sobota o stanju kmetijskih zemljišč na območju Občine Turnišče.
Za pripravo strategije prostorskega razvoje občine in prostorskega reda občine so bile izdelane strokovne podlage, ki
so bile po Zakonu o urejanju prostora obvezne priloge k prostorskim aktom občine. Te strokovne podlage bodo kot analiza
prostora uporabljene tudi pri pripravi sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planov.
3. Roki za pripravo prostorskega načrta
Postopki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planov potekajo po postopku, ki je predpisan
v Zakonu o prostorskem načrtovanju. Pričnejo se s sprejemom
sklepa in izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planov, ki se izdela v 7 dneh od objave tega sklepa.
Osnutek se posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, ki v 30
dneh pridobi smernice za načrtovanje od nosilcev urejanja prostora in upravljavcev javne gospodarske infrastrukture. Po prido-

Uradni list Republike Slovenije
bitvi smernic ministrstvo na pobudo občine izvede tudi postopek
usklajevanja, če se ugotovi, da ta ni usklajen s pridobljenimi s
smernicami. Dopolnjen osnutek planskega akta se javno razgrne
(predvidoma v januarju 2008). Sledi sprejem stališč do predlogov
in pripomb iz javne razgrnitve ter priprava dopolnjenega predloga
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov (januar,
februar 2008). Pridobivanje mnenj izvede ministrstvo v mesecu
februarju. Obravnava in sprejem na občinskem svetu Občine
Turnišče je predvidena marca 2008, po predhodni potrditvi ministra, pristojnega za okolje in prostor.
4. Navedba nosilcev urejanja prostora
V postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov sodelujejo naslednji nosilci
urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ki izdelajo in posredujejo občini strokovne podlage razvoja
ali varstva s svojega področja ter pripravijo smernice v skladu
z 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju ter mnenja v
skladu z 51. členom Zakona o prostorskem načrtovanju:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
– področje prostorskega razvoja;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja
(sklep o izvedbi CPVO);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za upravljanje z vodami, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
Pobreška cesta 20a, Maribor;
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Kolodvorska;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,
Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje
Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci;
10. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
11. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana;
12. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
13. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000
Ljubljana;
14. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
15. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota;
16. DARS.
Št. 05/2007-11/Ž
Turnišče, dne 9. novembra 2007
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

VOJNIK
5391.

Sklep o javni razgrnitvi občinskega
podrobnega prostorskega načrta, sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona
8 in 9

Na podlagi 60. člena ter 96. in 99. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 12. in 45. člena
Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je
župan Občine Vojnik sprejel
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SKLEP
o javni razgrnitvi občinskega podrobnega
prostorskega načrta, sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9
I.
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev osnutka
Občinskega podrobnega prostorskega načrta, sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9, ki ga je izdelalo podjetje AR Projekt Sevnica, Planinska cesta, Sevnica,
pod številko 29/07, v skladu z Odlokom o prostorskem planu
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 79/04).
II.
Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta se
nanaša na zemljišče s parc. št. 179/1, k.o. Vojnik, trg v velikosti
842 m2, in je nepozidano stavbno zemljišče.
III.
Javna razgrnitev osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta, sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta Vojnik cona 8 in 9 se začne naslednji dan po objavi
tega sklepe v Uradnem listu RS, in sicer v prostorih Občine
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Javna razgrnitev traja 30
dni. Javna obravnava bo 12. decembra 2007, ob 15. uri v
prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Na tem naslovu je na vpogled tudi javno razgrnjeni osnutek. Pripombe
in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi
zainteresirani.
IV.
V tridesetih dneh javne razgrnitve lahko pristojni organ
KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja s
predlogom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Vojnik.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v
Uradni listu Republike Slovenije.
Št. 35010-0018-2007-11
Vojnik, dne 15. novembra 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

ZAVRČ
5392.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
izvedbenega prostorskega akta: Prostorski
ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč

Na podlagi četrtega odstavka 96. člena ter v povezavi z
99. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07; ZPNačrt) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni
list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na
2. korespondenčni seji dne 9. 11. 2007 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah izvedbenega
prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji
za območje Občine Zavrč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve
prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Zavrč
(v nadaljnjem besedilu: spremembe PUP), ki jih je izdelal
Ruris – Vekoslav Prejac, s.p., Podgorci 130, pod številko
06-PUP-06.
2. člen
S spremembami PUP se spremenijo in dopolnijo Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč (Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92-102, 22/92-p, 27/93-118,
26/94-103 in Uradni list RS, št. 51-2777/97; v nadaljnjem besedilu: PUP).
Spremembe PUP so v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Zavrč (Uradni list RS,
št. 30-1257/03 z dne 27. 3. 2003).
V postopku celovite presoje vplivov na okolje je bilo pridobljeno:
– Okoljsko poročilo za odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni
pogoji za območje Občine Zavrč (izdelala družba Vodnogospodarski biro Maribor, d.o.o., Glavni trg 19/c, Maribor, pod
št. projekta 2862/06, z datumom junij 2007 (dopolnjeno po
reviziji: julij 2007)).
– Okoljsko poročilo za odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč – Dodatek za varovana območja
(izdelala družba Vodnogospodarski biro Maribor, d.o.o., Glavni
trg 19/c, 2000 Maribor, pod št. projekta 2862/06-A, z datumom
junij 2007 (dopolnjeno po reviziji: julij 2007)).
– Revizijsko poročilo o elaboratu: Okoljsko poročilo za
odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega
akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč in
Dodatek za varovana območja (izdelala družba Aquarius, d.o.o.
Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, brez številke in z datumom 6. 7. 2007).
– Izjava revidenta o dopolnitvi Okoljskega poročila in Dodatka za varovana območja po reviziji (Aquarius, d.o.o, Cesta
Andreja Bitenca 68, Ljubljana, brez številke in z datumom 9. 7.
2007).
3. člen
Drugi člen odloka o PUP se v celoti črta in se nadomesti
z novim drugim členom, ki se glasi:
»2. člen
Spremembe PUP se nanašajo na:
– uskladitev besedila odloka s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana za območje Občine Zavrč,
– uskladitev grafičnega prikaza območij urejanja s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin plana,
– spremembe in dopolnitve meril in pogojev za posege
v prostor,
– uskladitev s strokovnimi podlagami za varstvo kulturne
dediščine,
– uskladitev z naravovarstvenimi smernicami za ohranjanje narave (ker je v območju sprememb PUP posebno varstveno območje Natura 2000, koda PosVO SI3000011 Drava, na
katero bodo spremembe PUP lahko pomembno vplivale – je
bilo z odločbo Ministrstva za okolje in prostor odločeno, da je v
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postopku priprave sprememb PUP potrebno izvesti postopek
celovite presoje njegovih vplivov na okolje),
– varovanje kvalitete bivanja,
– merila in pogoje za posege v varovalni pas omrežja
posamezne gospodarske infrastrukture,
– merila in pogoje glede varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– merila in pogoje za potrebe obrambe in zaščite,
– uskladitev glede gradnje pomožnih objektov,
– tehnične popravke v veljavnem izvedbenem prostorskem aktu.
V tekstualnem delu vsebujejo spremembe PUP:
– besedilo odloka,
– seznam strokovnih podlag Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije (grafični prikaz enot kulturne dediščine je
prikazan v Strokovnih podlagah s področja varstva kulturne
dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje
Občine Zavrč),
– prikaz naravovarstvenih smernic za spremembe PUP
(podan je v digitalnem zapisu in v dopolnilnem posebnem
grafičnem izpisu),
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
V grafičnem prikazu so spremenjene in dopolnjene naslednje prostorske vsebine:
– kartografska dokumentacija PUP se spremeni tako, da
se uskladi s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje
Občine Zavrč,
– iz območja urejanja so izločene površine, ki se urejajo z
izvedbenimi prostorskimi akti (lokacijskimi načrti),
– dopolni se grafični prikaz v merilu 1:5.000, ki se prikaže
v analogni in v digitalni obliki, in ki med ostalimi dopolnitvami
prikazuje območja ohranjanja narave, območja varstva kulturne
dediščine, območja rekreacije v naravnem okolju in območja
izključne ali omejene rabe.
4. člen
V celoti se črtajo vsi členi od 3. do vključno 47. in ilustrativna priloga k odloku ter se nadomestijo z novimi členi, ki se
glasijo:
»3. člen
S tem odlokom se določa:
– meja območja,
– funkcija območja, s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve
ali drugih posegov v prostor,
– pogoje za urbanistično oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov ali naprav oziroma drugih
posegov v prostor na tem območju,
– pogoje glede komunalnega urejanja območja,
– druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih
prostorskih ureditev oziroma posegov v prostor.
II. MEJA OBMOČJA TER POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
1. Opis meje območja
4. člen
PUP velja za območje Občine Zavrč in so zato zunanje
meje občine tudi zunanje meje teh PUP. Iz celotnega območja
urejanja s PUP so izvzeta oziroma bodo izvzeta območja izvedbenih prostorskih aktov, kjer se PUP ne more uporabljati
v času njihove veljavnosti. Meje izvzetih območij so oziroma
bodo določene v odlokih o njihovih sprejemih.
Tako PUP ne velja za območja naslednjih že sprejetih
lokacijskih načrtov:
– OLN za območje P24-P1 Zavrč – obrtna cona
(objava: Uradni list RS, št. 88/06),
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– DLN za območje P24-T1 Zavrč – mejni prehod
(objava: Uradni list RS, št. 34/07).
Z dnem uveljavitve posameznega občinskega ali državnega lokacijskega načrta bodo iz ureditvenega območja PUP
izvzeta naslednja območja:
– OLN za območje P24-R1 Zavrč (šport, rekreacija),
– OLN za območje P24-S1 Zavrč (del zazidalnega načrta).
2. Funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto
graditve ali drugih posegov v prostor
5. člen
PUP povzema funkcije poselitvenih območij, določene s
srednjeročnim družbenim planom Občine Zavrč.
V naseljih, za katera so v dolgoročnem družbenem planu občine podane urbanistične zasnove, se mora pretežna
namembnost ohranjati oziroma vzpostavljati v skladu s temi
zasnovami.
(prevladujoča raba območja)
a) Kmetijstvo in gozdarstvo se ohranjata kot prevladujoči
rabi območja PUP.
(urbanizirana naselja)
b) Naselje Zavrč se opredeli kot občinsko središče.
(stanovanjsko-kmečki deli poselitve območja)
c) Vsa ostala naselja z razpršeno gradnjo (Belski vrh, Drenovec, Gorenjski vrh, Goričak, Hrastovec, Korenjak, Pestike,
Turški vrh) se opredeljuje kot kmečka oziroma kmečko-stanovanjska naselja.
(območja, namenjena za industrijske, obrtne, komunalne,
transportne in skladiščne dejavnosti)
d) Za obrtne in proizvodne dejavnosti se rezervira območja:
– P24-P1 Zavrč – obrtna cona
(kulturna dediščina)
e1) Kot spomenike oziroma območja kulturne dediščine
se ureja območja, naselja, objekte in podobno, tako opredeljene s posebnimi predpisi, in sicer:
– Belski vrh – arheološko najdišče sv. Urban
(EŠD 18141),
– Belski vrh – hiša Belski vrh 18 (EŠD 22270),
– Belski vrh – klet Belski vrh 3 (EŠD 22269),
– Belski vrh – klet Belski vrh 88 (EŠD 22268),
– Borl – območje kompleksnega varstva (KD 600445),
– Gorenjski vrh – cerkev sv Janeza (EŠD 3525),
– vplivno območje cerkve sv. Janeza na Gorenjskem vrhu
(EŠD 3525-vpliv),
– Hrastovec v Halozah – kapelica v zaselku Vrhovec
(EŠD 19879),
– Hrastovec v Halozah – Urbanova kapelica
(EŠD 19880),
– Hrastovec v Halozah – klet Hrastovec 60
(EŠD 22266),
– Hrastovec v Halozah – klet Hrastovec 116
(KD 600426),
– Hrastovec v Halozah – zidanica Hrastovec 48
(EŠD 25651),
– Hrastovec v Halozah – zidanica Švabovo
(EŠD 22265),
– Hrastovec v Halozah – znamenje (EŠD 19881),
– Turški vrh – cerkev sv. Mohorja in Fortunata
(EŠD 3526),
– vplivno območje cerkve sv. Mohorja in Fortunata na
Turškem vrhu (EŠD 3526-vpliv),
– Turški vrh – zidanica Turški vrh 20 (25664),
– Zavrč – arheološko najdišče Prodnica (EŠD 14510),
– Zavrč – cerkev sv. Nikolaja (EŠD 3523),
– Zavrč – cerkev sv. Marije (EŠD 3524),
– vplivno območje cerkve sv. Marije v Zavrču
(EŠD 3524-vpliv),
– Zavrč – grad Zavrč (EŠD 6518),
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– Zavrč – grajska klet (EŠD 22263),
– Zavrč – domačija Zavrč 3 (EŠD 22264),
– Zavrč – hiša Zavrč 6 (EŠD 22262),
– Zavrč – vas (naselbinsko območje) (KD 600406),
(ohranjanje narave)
e2) Kot spomenike oziroma območja ohranjanja narave
se urejajo:
– zavarovana območja (ZO):
zavarovana območja,
– Zavrč – nasad eksot pri gradu (SON) (delno ohranjen nasad eksot pri gradu Zavrč s posameznimi zanimivimi
primerki),
– Hrastovec pri Zavrču – okrasni nasad in značilni kamniti suhi zid (SON),
– rastišče redkih rastlin v k.o. Drenovec (NS) (v gozdu
v k.o. Drenovec je rastišče stabilne populacije širokolistne
lobodike in lovorovolistnega volčina),
– Zavrč – lipa pri gradu (NS) (v nasadu pri gradu Zavrč
je ohranjena lipa večjih dimenzij).
območja, predlagana za zavarovanje,
– krajinski park Drava (pKP)
(območje predlaganega krajinskega parka predstavlja
enega zadnjih delov naravne struge reke Drave, ki obsega
ekološko in naravovarstveno najvrednejše biotope /stara struga Drave s prodišči, meandri in obrežji, močvirja in trstišča,
studenčnice z izviri ter poplavnimi gozdi in logi. To so rastišča
redke in ogrožene flore in favne, ki so po domači in mednarodni
zakonodaji deležna posebnega varstva./),
– naravne vrednote državnega oziroma lokalnega pomena
(ime, kratka oznaka, status in evidenčna številka)
Pregled naravnih vrednot:
– Drava – reka 1 (sonaravna struga reke Drave z obrežji
in prodišči med Markovci in Zavrčem – NVDP, EŠ 1648),
– Drava – rečna loka 2 (reka Drava z rečno loko na območju med Markovci in Zavrčem – NVDP, EŠ 6953 V),
– Gris – prodišče (polotok s prodiščem na Dravi pri
Zavrču – NVDP, EŠ 7045),
– Drenovec – rastišče redkih rastlin (rastišče širokolistne
lobodike /Ruscus hippoglossum/ in lovorovolistnega volčina
/Daphne laureolum/ – NVLP, EŠ 7059OP),
– Hrastovec – Koroščev hrast (dob izjemnih dimenzij v
Hrastovcu – NVLP, EŠ 7082).
Pregled območij pričakovanih naravnih vrednot:
– Haloze
(območje pričakovanih geoloških naravnih vrednot obsega območje, ki ga gradijo predvsem miocenske, s fosili bogate
kamnine. Možne so najdbe miocenskih fosilov – školjk, polžev,
rakovic). Namen opredelitve območij pričakovanih naravnih
posegov je spremljanje posegov v naravo, zlasti zemeljskih
del, pri katerih obstoja velika verjetnost odkritja novih naravnih
vrednot, predvsem geoloških in podzemeljskih geomorfoloških.
Namen spremljanja zemeljskih del je odkrivanje, zagotavljanje
dokumentiranja, vrednotenje in ohranjanje na novo odkritih
naravnih vrednot.
– habitatni tipi:
– srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo vrsto Bromus erectus (značilnosti in območje nahajanja:
suha in polsuha sekundrana travišča Srednje Evrope, v Sloveniji izven submediteranskega območja, pretežno na karbonatni
podlagi, tudi na flišu in kisli peščeni podlagi. Praviloma uspevajo na južnih eksponiranih legah. Tla so bazična na karbonatih
in ali nevtralna do zmerno kisla na flišu. Večinoma so značilna
za gričevnat svet tradicionalne kulturne krajine in so v ekstenzivni negi, brez ali z zmernim gnojenjem. Značilne so številne
orhideje, nageljčki, pojalniki),
– rečna prodišča in bregovi (rečna prodišča, sestavljena
iz manjših prodnikov),
– vegetacija tekočih voda (sestoji zakoreninjenih vodnih
rastlin iz različnih rodov, vključno z mahovi in makroskopskimi
algami),
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– nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje (zeliščna vegetacija, ki obroblja gozdove, rečne in
potočne bregove, kanale in podobno, vendar le na globokih, s
hranili – posebno še z dušikom – bogatih tleh),
– mezotrofni do evtrofni gojeni travniki (mezofilni zmerno do intenzivno gojeni travniki na prepustnih, bogatih, bolj ali
manj svežih do vlažnih tleh od nižin do submontanskega pasu
na rahlo kislih do nevtralnih tleh. To so visokoproduktivni, floristično srednje bogati travniki),
– bela vrbovja (drevesasta vrbovja z belo in krhko vrbo,
na redno poplavljenih rastiščih vzdolž rek in ob drugih vodah v
nižinah. Ob poplavah voda prinaša organske delce),
– srednjeevropska črna jelševja in jesenovja ob tekočih
vodah (obrečni gozdovi velikega jesena in črne ali včasih sive
jelše na občasno poplavljenih rastiščih, ki so prek poletja dobro
zračna),
– ilirski bukovi gozdovi (bukovi gozdovi Dinaridov, obrobja jugovzhodnih Alp in v subpanonskem gričevju; v gozdu
je podrast),
– javorovi, jesenovi, brestovi in lipovi gozdovi v grapah
in na gruščnatih pobočjih (gozdov na vlažnih, hladnih in strmih
rastiščih v grapah in na gruščnatih pobočjih – na rastiščih, kjer
bukev ni konkurenčna),
– bukovi gozdovi (gozd, v katerih prevladuje navadna
bukev, s primesjo drugih listavcev).
(Habitatni tip je biotopsko ali biotsko značilna in zaključena enota ekosistema.
Zgoraj so navedeni habitatni tipi, ki se nahajajo na območju občine, in ki so navedeni v Prilogi uredbe o habitatnih
tipih (Uradni list RS, št. 112/03) ter se prednostno ohranjajo.);
– ekološko pomembna območja:
(glej Uredbo o ekološko pomembnih območjih; Uradni list
RS, št. 48/04)
– Drava – spodnja (EPO 41500)
(EPO Drava – spodnja: kljub mnogim negativnim posledicam posegov je to ekološko pomembno območje ohranilo
izjemne kvalitete; na posameznih odsekih, predvsem dolvodno
od Ptuja, je Drava praktično ohranjena v naravnem stanju;
hidrogeomorfološki procesi oblikujejo in odnašajo sipine in prodišča, ob bočni eroziji se odpirajo strme stene, ob visokih vodah
se polnijo in obnavljajo stranski rokavi in mrtvice, poplave pa
napajajo poplavne loge. Raznoliki vodni in obvodni habitati, dve
veliki vodni akumulaciji in nekatere gramoznice kot pomembni
antropogeni habitati ter ohranjena tradicionalna kulturna krajina
z ekstenzivnimi travniki in polji, so življenjski prostor do sedaj
evidentiranih prek 270 vrst ptic, približno 50 vrst rib, okoli 40
vrst kačjih pastirjev, 30 vrst sesalcev, 14 vrst dvoživk, 9 vrst
plazilcev in prek 600 različnih vrst rastlin);
– vinorodne Haloze (EPO 42400)
(V Halozah je ohranjena tradicionalna kulturna krajina z
mozaično strukturo raznolikih gozdnih in negozdnih habitatnih
tipov in velikim številom ogroženih in zavarovanih rastlinskih
in živalskih vrst.);
– posebna varstvena območja (PosVO):
(glej Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih
Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/04, 110/04)
– Drava (PosVO SI 5000011)
– Drava (potencialno pPosVO SI 5000220)
– Haloze – vinorodne (potencialno pPosVO SI
3000117)
(Posebno varstveno območje (območje Natura 2000) je
ekološko pomembno območje, ki je na ozemlju EU pomembno
za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov
(33. člen ZON).)
– biotska raznovrstnost v krajini:
ohranjajo, razvijajo in ponovno vzpostavljajo se krajinska
pestrost in tiste značilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(Biotska raznovrstnost je raznovrstnost živih organizmov,
ki vključuje raznovrstnost znotraj vrst in med različnimi vrstami,
gensko raznovrstnost in raznovrstnost ekosistemov.).
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(območja rekreacijske, športne in turistične rabe)
f) Predvsem za rekreacijsko in turistično rabo se nameni
območja:
– P24-R1 Zavrč (šport, rekreacija)
(območja posebnih namenov)
g) Kot območja posebnih namenov se opredeljuje tudi
območja:
– virov pitne vode,
– nahajališč mineralnih surovin,
– avtocest, hitrih cest in državnih cest,
– poseganja v vodni režim,
– mejnih prehodov,
– čistilne naprave,
– pokopališč.
5.a člen
Novogradnje v posameznem ureditvenem območju so
možne, če obstoječe infrastrukturno omrežje in naprave dopuščajo dodatne obremenitve ali če so zagotovljeni sočasni
ukrepi za izboljšanje ali vsaj ohranjanje nivoja infrastrukturnih
uslug pod pogoji, ki jih določijo posamezni upravljalci infrastrukturnih sistemov.
a) Kmetijske in gozdne površine
6. člen
a1) Kmetijske površine
Na območjih kmetijskih zemljišč so dovoljene le prostorske ureditve v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki
urejajo področje kmetijstva, z namenom zagotavljanja osnovne
kmetijske dejavnosti, Kmetijske operacije, kot jih določa zakon
o kmetijskih zemljiščih, se lahko izvajajo le na območjih, ki so
v občinskem prostorskem planu temu namenjene.
Za proizvodnjo hrane na kmetijskih površinah se lahko
uporabljajo le dovoljeni gensko spremenjeni organizmi (GSO)
zaradi varstva zdravja ljudi in v minimalni, s predpisi določeni,
oddaljenosti od naravnih posevkov, da se prepreči mešanje
GSO in naravnih posevkov.
Na zemljiščih, opredeljenih z družbenim planom občine
(v nadaljnjem besedilu DP) kot kmetijska zemljišča, to je na
območjih najboljših kmetijskih zemljišč in območjih drugih kmetijskih zemljišč, se dopušča:
– obnova in vzdrževanje melioracijskih sistemov;
– obnova in vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, opredeljenih
z DP,
– gradnja objektov za urejanje vodnega režima, z namenom, da se zagotovi obrambo pred poplavami in erozijo, varstva
vodnih količin in zalog, varstva kakovosti voda in vzdrževanje
naravnih vodotokov, če je tako opredeljeno z DP občine,
– melioracije kmetijskih zemljišč, opredeljene za DP, in
manjše melioracije kmetijskih zemljišč velikosti do 5 ha,
– obnova in vzdrževanje ribnikov in ribogojnic,
– dela, povezana s posegi na sosednjih zemljiščih z drugo
namensko rabo, po katerih je mogoče takoj vzpostaviti prvotno
stanje,
– ureditev obor za živino in divjad,
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijske proizvodnje,
– postavitev ograj okoli kmetijskih zemljišč je dovoljena le
v primeru, ko je ograjevanje potrebno za opravljanje kmetijske
dejavnosti; ograje ne smejo biti polne površine.
Pomožni objekti se dopuščajo graditi v območjih stavbnih
zemljišč, opredeljenih z DP; čebelnjaki, rastlinjaki, leseni kozolci, izvedba električnega priključka na kmetijskem zemljišču
– električni pastir (s transformacijo na 12 V), vodovodni priključek za intenzivno gojenje povrtnin, napajališče (vodovodni
priključek) za živino in drobnico, ob predhodni ureditvi pašnih
površin, ograje pašnikov ter ograje za zaščito pred divjadjo, se
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dopuščajo graditi tudi na območjih najboljših kmetijskih zemljišč
in območjih drugih kmetijskih zemljišč, če je k tej gradnji pridobljeno pozitivno soglasje pristojnega organa oziroma službe
in se gradnja prične na podlagi pravnomočnega gradbenega
dovoljenja.
Na območju drugih kmetijskih zemljišč se dopušča tudi
obnova in vzdrževanje zakonito zgrajenih stanovanjskih in
drugih objektov. Na območjih razpršene gradnje, na katerih so
zgrajena le gospodarska poslopja, so dopustne zasnove novih
kmetij, stanovanjska gradnja pa je dopustna le, če se dokaže,
da je v preteklosti stanovanjska gradnja že obstajala.
Ob izvajanju posegov, ki prekinjajo obstoječe dostope do
kmetijskih zemljišč, je le-te potrebno nadomestiti.
Višinske razlike na terenu je potrebno premagovati z
brežinami. Gradnja opornih zidov je dovoljena le takrat, ko za
uredbo brežin ni na razpolago zadostnega zemljišča.
Do izdelave podrobnejših navodil o dopustnosti poseganja na kmetijska zemljišča se dopušča ureditev rekreacijskih
površin v odprtem prostoru, in sicer dvonamenske rabe območja – igrišče – zatravljene utrjene površine in travniki, ureditev
območij ob bajerjih /ribnikih/ oziroma saniranih gramoznicah z
obvodnim habitatom, s sprehajalnimi potmi in razgledišči.
V območjih za kmetijska gospodarstva (območja z oznako
»SK) so dopustni naslednji posegi:
– gradnja gospodarskih objektov, hlevov ter ostalih objektov, namenjenih kmetijski dejavnosti in gradnja enostavnih
objektov v skladu s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o
vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči,
– gradnja, dozidave in nadzidave stanovanjskega objekta
ter spremembe namembnosti objektov,
– rekonstrukcije, adaptacije, rušitve, nadomestne gradnje,
tekoča vzdrževalna dela in nujne funkcionalne dopolnitve obstoječih objektov,
– gradnja objektov za dejavnosti, ki predstavljajo nadaljevanje predelave proizvodov kmetijskega gospodarstva in za
dopolnilne dejavnosti prebivalcev na kmetijah,
– gradnja komunalne infrastrukture,
– postavitev ograj za obore,
– ograditev funkcionalnega zemljišča kmetije za potrebe
osamitve živali na kmetiji (karantena).
Možna je gradnja celotnega kmetijskega gospodarstva ali
samo posameznih objektov.
Na zemljiščih, opredeljenih v DP kot kmetijska, se dopušča urejati tudi:
– sprehajalne in jahalne poti,
– kolesarske steze in
– steze s športnimi napravami ter
– podobno,
toda le po obstoječih poteh.
Gradnje, navedene pod četrto alineo drugega odstavka
tega člena (gradnja objektov za urejanje vodnega režima), se
dopuščajo pod pogojem, da z njimi soglašata:
– pristojna institucija za varstvo narave ter
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami.
a2) Gozdne površine
Območje gozdov so zemljišča, na katerih je gozd ali so
kot gozdna zemljišča z mejo določena v izvedbenem prostorskem aktu.
V območjih gozdov so dovoljeni posegi v prostor v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje
gozdarstva, z namenom zagotavljanja osnovne dejavnosti gospodarjenja z gozdovi. Posegi v prostor v območju gozdov
morajo biti v skladu z gozdnogospodarskim načrtom pristojne
gozdnogospodarske enote.
Na območju gozdov je dovoljena:
– izvedba vzdrževalnih del na obstoječih objektih in napravah,
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– izvedba gozdnih učnih poti,
– priprava ali gradnja vlak za spravilo lesa, če je tako
opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu, ki ga izdela Zavod za
gozdove Slovenije (26. člen Pravilnika o gozdnih prometnicah
– Uradni list RS, št. 104/04),
– postavitev stalne gozdne žičnice,
– ureditev stojišč stalnih naseljenih čebelnjakov in stojišč za začasne dovoze čebel na pašo, na zemljiščih, ki so s
pašnim redom določena za stalne naseljene čebelnjake in
stojišča za začasne dovoze čebel na pašo (6. člen Pravilnika
o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu, prometu
s čebelami in programu napovedi medenja – Uradni list RS,
št. 94/03),
– postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je takšna
postavitev predvidena z lovskogojitvenim načrtom.
Dopustni so naslednji posegi v gozd in gozdni prostor:
– ureditev planinske poti, sprehajalne poti in trim steze
po obstoječih poteh,
– gradnja gozdne ceste, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom, če se nahaja na prednostnem območju
za gradnjo gozdnih cest, ki je določeno v gozdnogospodarskem
načrtu (3. člen Pravilnika o gozdnih prometnicah),
– postavitev premičnega čebelnjaka z razložljivimi panji,
– gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki ne zahtevajo presoje vplivov na okolje.
Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni le, če vplivi
posega v gozd ne bodo negativno vplivali na gozdni ekosistem
in funkcije gozdov. K zgoraj navedenim posegom je potrebno
pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, Območna
enota Maribor.
Ograditev posameznih delov gozda ni dovoljena, razen v
primerih, ki so določeni z Zakonom o gozdovih (24. člen; Uradni
list RS, št. 30/93, 13/98 – Odl. US, 24/99, 56/99 ZON, 31/00,
67/02 ZG-A, 110/02 ZGO-1, 115/06,46/07).
Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano pogozdovati, razen če je to predvideno v gozdnogospodarskem načrtu.
Na celotnem območju je potrebno zagotoviti nemoteno
gospodarjenje z gozdom oziroma nemoten izvlek lesnih sortimentov po obstoječih vlakah (priključitev vlak na transportne
poti, možnost kamionskega prevoza).
a3) Območje varovalnih gozdov in gozdov s posebnimi
nameni
V varovalnih gozdovih so dopustni le posegi po tem
odloku, kolikor niso v nasprotju s predpisi, s katerimi so bili
opredeljeni kot varovalni gozdovi.
Gospodarjenje in ravnanje z gozdovi na območjih varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom (gozdnih rezervatih) mora biti v skladu z določili Uredbe o varovalnih gozdovih
in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05,
56/07) oziroma s predpisi lokalne skupnosti, če je ta območja
razglasila lokalna skupnost.
a4) Ostala območja
Posege in ureditve na stavbnih in vodnih zemljiščih, ki
mejijo na območje gozdov, je treba načrtovati tako, da se ne
posega v obstoječi gozdni rob. Za posamezne vrste objektov
je treba zagotoviti naslednje minimalne odmike:
– stavbe morajo biti odmaknjene vsaj 25 m od gozdnega
roba;
– ostali objekti, posegi in ureditve, ki so v nivoju zemljišča,
pa morajo biti odmaknjeni od gozdnega roba najmanj 1,0 m.
V projektni dokumentaciji je možno opredeliti tudi manjši
odmik, če je iz soglasja Zavoda za gozdove Slovenije razvidno,
da manjši odmik ne povzroča negativnega vpliva na gozdni rob
oziroma na funkcijo gozdov in gozdnega prostora.
Če ureditve na kmetijskih zemljiščih, ki mejijo na območja
gozdov, zahtevajo objekte, morajo biti le-ti odmaknjeni najmanj
4 m od gozdnega roba.
Ob izvajanju posegov v prostor, ki prekinjajo obstoječe
dostope do gozdnih zemljišč, je le-te potrebno nadomestiti.
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Višinske razlike na terenu je potrebno premagovati z
brežinami. Gradnja opornih zidov je dovoljena le takrat, ko za
uredbo brežin ni na razpolago zadostnega zemljišča.
Dela na kmetijskih ali gozdnih zemljiščih, povezana s posegi na sosednjih zemljiščih z drugo namensko rabo, ki bi lahko
povzročila večjo motnjo pri osnovni izrabi kmetijskih ali gozdnih
zemljišč, se dopuščajo pod pogojem, da z njimi soglašata:
– upravni organ, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo,
– pristojna institucija za varstvo narave.
b) Urbanizirana stanovanjska območja
6. a člen
Novogradnje na posameznem ureditvenem območju so
možne, če obstoječe infrastrukturno omrežje in naprave dopuščajo dodatne obremenitve ali če so zagotovljeni sočasni
ukrepi za izboljšanje ali vsaj ohranjanje nivoja infrastrukturnih
uslug pod pogoji, ki jih določijo posamezni upravljalci infrastrukturnih sistemov.
7. člen
Naselje Zavrč je opredeljeno kot občinsko središče. Območje, ki predstavlja upravno središče naselja, je potrebno
dograjevati v njegovem gravitirajočem prostoru, z dopolnitvijo
javnih funkcij naselja in z vzpostavitvijo hierarhije centralnih
funkcij. Zaradi možnosti priključevanja novih objektov na javno infrastrukturo, saj je oziroma bo v okviru naselja primarna
komunalna infrastruktura zagotovljena, se lahko širijo bivalne
kapacitete naselja na preostale še proste površine (in to predvsem kot gradnja stanovanjskih objektov s stanovanji in prostori ali objekti dopolnilnih dejavnosti k stanovanjem).
V urbaniziranem stanovanjskem območju naselja Zavrč
se dopušča:
– obnova in vzdrževanje vseh vrst objektov in naprav;
– novogradnja in dozidava vseh vrst manjših objektov in
naprav;
– novogradnja in dozidava večjih stanovanjskih in javnih
objektov ter objektov s pisarniško-poslovno dejavnostjo,
– spreminjanje namenske rabe objektov in naprav, pod
pogojem, da se pretežna namembnost območij ne spreminja,
– novogradnja in dozidava kmetijskih objektov in naprav,
pod pogoji, navedenimi v tem členu (za ekološko moteče objekte, za nadomestne gradnje).
Ekološko motečih objektov, kot so določene vrste obrti in
industrije, prometni objekti in športni objekti ter drugi objekti, ki
so lahko direktni ali posredni vir hrupa ali drugih motečih emisij,
ki ogrožajo osnovno namembnost območja, se praviloma ne
dopušča urejati v strnjenih delih naselja, temveč le izven teh
oziroma ob robu naselja.
Nadomestne gradnje se pravilom dopuščajo izvajati le
takrat, kadar bi bila nesmotrna obnova starih objektov ali če
so ti stari objekti arhitektonsko nekvalitetni, kar pa ne velja za
zaščitene objekte.
c) Ostala naselja
8. člen
V kmečkih oziroma kmečko-stanovanjskih naseljih in razpršeni gradnji se dopušča:
– obnova in vzdrževanje vseh vrst objektov in naprav,
– novogradnja in dozidava vseh vrst manjših objektov in
naprav,
– novogradnja in dozidava večjih stanovanjskih in javnih
objektov ter objektov s pisarniško-poslovno dejavnostjo;
– spreminjanje namenske rabe objektov in naprav, pod
pogojem, da se pretežna namembnost območij ne spreminja,
– novogradnja in dozidava kmetijskih objektov in naprav,
pod pogoji, navedenimi v 7. členu (za ekološko moteče objekte;
za nadomestne gradnje).
Nekmetijski posegi ne smejo poslabšati funkcionalnosti
kmetij in možnosti njihove širitve, z izjemo neizogibnih posegov
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v javnem interesu in posegov v kmetije, ki se opuščajo, če s
tem soglaša upravni organ, pristojen za kmetijstvo. To določilo
ne velja za posege ki so dovoljeni s predpisom, ki določa pomožne objekte.
Večji hlevi in večje širitve hlevov se praviloma dopuščajo
graditi oziroma urejati le na obodu naselja oziroma v delih naselja, ki so vsaj na eni strani odprti proti zemljiščem, na katerih
se ne predvideva poselitev.
d) Območja, namenjena za industrijske, obrtne, skladiščne
in transportne dejavnosti
9. člen
V območjih, rezerviranih z DP za industrijske, obrtne,
skladiščne in transportne dejavnosti, se dopušča:
– obnova in vzdrževanje vseh vrst objektov in naprav;
– novogradnja in dozidava vseh vrst manjših objektov in
naprav, razen kmetijskih;
– novogradnja in dozidava javnih objektov in naprav;
– spreminjanje namenske rabe objektov in naprav, pod
pogojem, da se pretežna namembnost območij ne spreminja;
– novogradnje in dozidave vseh ostalih vrst objektov in
naprav pod pogoji, navedenimi v 7. členu (za ekološko moteče
objekte; za nadomestne gradnje).
e1) Kulturna dediščina
10. člen
Na spomenikih oziroma območjih kulturne dediščine se
dopuščajo le posegi po tem odloku, kolikor niso v nasprotju s
predpisi, s katerimi so proglašeni za spomenike oziroma varovana območja kulturne dediščine.
Za posege na objektih, območjih in vplivnih območjih
kulturnih spomenikov in varovane kulturne dediščine si je treba
pridobiti kulturnovarstvene pogoje, na projektno dokumentacijo
pa kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor.
Zavod je v okviru zakonskih pristojnosti dolžan podati
usmeritve za posege na objektih in območjih kulturnih spomenikov, prav tako v vplivnih območjih kulturnih spomenikov,
ki so opredeljeni v planskih dokumentih. V primeru večjih posegov, ki bi morebiti pomenili poslabšanje stanja dominantne
lege posameznih kulturnih spomenikov v prostoru, se vplivno
območje lahko tudi poveča. To pomeni, da je v takšnih primerih
potrebno v študijah presoje vplivov na okolje upoštevati tudi
kulturno dediščino.
Za ostali prostor je zlasti v primerih oblikovalskih pogojev
treba upoštevati tipično arhitekturo lokalnega okolja. Pri tem je
treba opozoriti, da ta tipična arhitektura ne predstavlja arhitekture, ki je nastala v času po 70. letih prejšnjega stoletja, ampak
je to tista arhitektura, ki je nastala pred tem časom. Zato morajo
arhitekturne značilnosti novih objektov biti skladne s kulturno
krajino in obstoječo arhitekturo.
Se pa na območju Občine Zavrč nahaja tudi del nacionalno pomembnega krajinskega območja Borl (opredeljeno
v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uradni list RS,
št. 76/2004), kjer morajo biti novogradnje objektov in drugi posegi še posebej usklajeni s tipično arhitekturo tega območja.
Občina Zavrč se nahaja v območju Haloz, kjer je prevladujoča oblika poselitve razpršena gradnja. Upoštevati je treba
prilagoditev gradnje na lokalne značilnosti in uporabo tistih
površin v prostoru, kjer novi posegi ne pomenijo agresivnih
tehničnih posegov, ki imajo v Halozah za posledico sprožanje
plazov. V Halozah je vsekakor treba upoštevati razpršenost
gradnje v prostoru in omogočiti gradnjo na vseh zapuščenih
stavbnih zemljiščih v občini.
Na področju umetnostno arhitekturnih spomenikov in
dediščine je treba upoštevati dominantno lego kulturnih spomenikov, ki jo v Občini Zavrč predstavljajo cerkev sv. Nikolaja
(EŠD 3523) in cerkev sv. Marije (EŠD 3524), obe sta v Zavrču,
grad Zavrč (EŠD 6518), naselbinsko območje Zavrč (predlog
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600406), cerkev sv. Janeza na Gorenjskem vrhu (EŠD 3525)
ter cerkev sv. Mohorja in Fortunata na Turškem vrhu (EŠD
3526). V primeru novogradenj v okolici je treba upoštevati to
dominantnost.
V vplivnih območjih objektov kulturne dediščine je treba
vse novogradnje načrtovati tako, da njihova višina ne bo presegala višine obstoječih stavb in bodo tako ohranjene značilne
vedute na cerkev.
Za kapelice in znamenja, ki se praviloma nahajajo v
bližini stanovanjskih hiš, ni pričakovati večjih negativnih
posledic. Za tiste kapelic in znamenja, ki se nahajajo ob
lokalnih cestah, pa je v primeru zahtev po prestavitvi zaradi
morebitne širitve ali rekonstrukcije ceste treba upoštevati,
da kapelic ni možno porušiti, ampak jih je v sodelovanju s
pristojno spomeniško službo možno v celoti prestaviti na
ustreznejšo lokacijo.
Na arheoloških območjih, kjer je pozidava možna v skladu z veljavnimi prostorskimi akti, je v času zemeljskih izkopov
potreben stalen arheološki nadzor. V primeru arheoloških najdb
mora investitor na lastne stroške zagotoviti izvedbo zaščitnih
izkopavanj potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki. V primeru večjih arheoloških ostalin
lahko pride celo do prezentacije najdb »in situ«, to je na mestu
najdbe.
Etnološke spomenike predstavljajo posamezne domačije,
kleti, zidanice in podobno. Morebitne gradnje v njihovi bližini
morajo biti podrejene spomenikom in v zadostni oddaljenosti,
tako da ostane prostorska dominanta dediščine in spomenikov
neokrnjena. Enako velja za zgodovinske spomenike.
Podrobnejša razdelitev na kulturne dediščine je prikazana v grafičnem delu PUP s prikazom območja in oznake
dediščine, ki je povezava s strokovnimi podlagami za varstvo
kulturne dediščine, uporabljenih za spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
občine.
e2) Ohranjanje narave
10.a člen
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij, varstvo posebnih varstvenih ali Natura območij
ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem
gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo prostorsko
ureditvenih pogojev za območje Občine Videm« (izdelal Zavod
RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, januar 2006),
ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine
Zavrč.
Podrobnejša razdelitev na zavarovana območja, območja naravnih vrednot, posebna varstvena ali Natura območja
in ekološko pomembna območja je prikazana v grafičnem
delu PUP, s prikazom območja in oznake vrednote oziroma
območja, ki je povezava s strokovnimi podlagami iz prejšnjega
odstavka.
Na spomenikih oziroma območjih ohranjanja narave se
dopuščajo le posegi, dovoljeni po tem odloku, kolikor niso v
nasprotju s predpisi, s katerimi so proglašeni za spomenike
oziroma območja ohranjanja narave (kot je Odlok o razglasitvi
in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v občini
Ptuj; Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 14/79).
Za posege oziroma za gradnjo objekta na teh območjih
je, skladno s 105. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni
list RS, št. 96/04-UPB2 in 61/06 ZDru-1, 63/07), treba pridobiti
naravovarstveno soglasje.
f) Območja rekreacijske in turistične rabe
in turistična območja
11. člen
V območju vinskih cest se dopušča vse posege za osnovne namembnosti, opredeljene z DP, pod pogojem, da so, razen
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vzdrževalnih del, izvedeni po navodilih in v soglasju pristojne
institucije za varstvo kulturne dediščine oziroma za varstvo
narave.
V območju Haloz morajo širitve naselij, novogradnje in
prenove obstoječih objektov ter drugi posegi v prostor tipološko
izhajati iz krajevne tradicije in prispevati k ohranjanju tradicionalne identitete krajine in naselja.
g) Ostala območja posebnih namembnosti:
(1) – območja virov pitne vode,
(2) – območja nahajališč mineralnih surovin,
(3) – območja avtocest, hitrih cest in državnih cest,
(4) – območja poseganja v vodni režim,
(5) – območja mejnih prehodov,
(6) – območje čistilne naprave,
(7) – območja pokopališč.
12. člen
1. Območja virov pitne vode:
V območjih virov pitne vode, kadar so zavarovani s
posebnimi občinskimi predpisi, se dopuščajo le posegi po
tem odloku in teh predpisih. Pod istimi pogoji se dopuščajo
posegi na zemljiščih, za katera se upravičeno domneva, da
vplivajo na obstoječe in predvidene vire pitne vode, ki še niso
zavarovani s posebnimi predpisi.
Za gnojišča, zbiralnike gnojnice in gnojevke do 150
m3, ribnike, silose, vodna zajetja, namenjena namakanju in
hlevske izpuste, je treba preveriti vplive na vodni režim in
stanje vodnega telesa ter jih načrtovati minimalno 2 metra nad
najvišjo gladino podzemne vode ter jih zgraditi vodotesno, in
sicer zaradi varstva vodnih virov.
2. Območja nahajališč mineralnih surovin:
V območjih nahajališč mineralnih surovin – gramoznicah,
glinokopih, kamnolomih in podobno, se dopuščajo:
– novogradnja, dozidava, obnova in vzdrževanje objektov in naprav za pridobivanje mineralne surovine, njeno predelavo in prodajo;
– sanacijski posegi oziroma pretvorba območja v kmetijske površine ali površine za potrebe gozdarstva, lovstva,
ribištva, vodnega gospodarstva ali rekreacije;
vse pod pogojem, da je posamezno nahajališče mineralnih
surovin plansko opredeljeno.
Nahajališča oziroma območja pridobivanja mineralnih
surovin, ki niso opredeljena z DP, se dopušča sanirati le po
konkretni planski opredelitvi.
V območjih nahajališč mineralnih surovin so dovoljene
gradnje in prostorske ureditve v skladu z zakonom o rudarstvu
in tiste, ki služijo sanaciji degradiranih območij.
V Občini Zavrč sicer trenutno ni pridobivalnih prostorov,
za katere bi država podelila rudarsko pravico za gospodarsko
izkoriščanje mineralnih surovin.
Kamnolomi (največji med njimi leži južno od Zavrča
– Hrastovec) so opuščeni ali so samo z občasnim odvzemom
naravnega kamna – peščenjaka, iz katerega je mnogo stavb
okoliških posvetnih ali sakralnih objektov. Majhni opuščeni kamnolomi se naj primerno zavarujejo in ostanejo kot takšni tudi
v prihodnje dostopni za morebitni odvzem mineralne surovine
za adaptacijo in restavracijo različnih objektov. Za območje
kamnoloma južno od Zavrča (Hrastovec) je sicer predvidena
prostorska opredelitev, podana v planu.
Na občinsko ozemlje sega tudi raziskovalni prostor za
nafto in plin ter geotermični energetski vir, za katerega ima
rudarsko pravico za raziskovanje Geoenergo d.o.o. iz Lendave, in sicer za dobo 5 let (do 15. 5. 2007). Kolikor se znotraj
raziskovalnega prostora načrtuje večji poseg v prostor, je
investitor dolžan obvestiti nosilca rudarske pravice za raziskovanje v zvezi s soglasjem za izvedbo posega.
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3. Območja avtocest, hitrih cest in državnih cest:
V območju, ki ga ureja PUP, ni prometnic (avtocest in
hitrih cest), ki so v pristojnosti DARS, Družbe za avtoceste
RS, d.d..
Naslednje prometnice so v pristojnosti Direkcije RS za
ceste:
– državna cesta R1-228, odsek 1291 Spuhlja – Zavrč in
– državna cesta R3-691, odsek 6251 Zavrč – Drenovec.
V območju avtocest, hitrih cest in državnih cest se dopušča:
– posege v zvezi z graditvijo, obnovo in vzdrževanjem
avtocest, hitrih cest in državnih cest ter objektov in naprav,
povezanih z avtocesto, hitro cesto in državno cesto;
– posege po konkretni osnovni planski opredelitvi, pod
pogojem, da ne bodo ovirali posegov v zvezi s cesto.
Vse posege v varovalni pas ceste bo možno izvajati le
po predhodnem soglasju DARS, d.d., oziroma upravljalca
ceste.
Posegi v varovalni pas prometnic ne smejo biti v nasprotju
z njihovimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja
prometa ter varovanje njenega videza in tudi ne smejo motiti
rednega vzdrževanja ceste.
V varovalnem pasu ceste je treba načrtovati takšne dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na cesto. V bodočem in
obstoječem varovalnem pasu naj se ne načrtuje stanovanjskih
objektov in takšnih dejavnosti, za katere bi bil vpliv ceste lahko
moteč.
Vse prostorske ureditve morajo biti načrtovane v skladu z
Zakonom o javnih cestah.
DARS, d.d. oziroma upravljalec ceste ne bo zagotavljal
dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nova poselitvena
območja oziroma za območja spremenjene rabe prostora kot
tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo
posledica obratovanja avtocest, hitrih cest in državnih cest,
glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite v
sklopu izgradnje teh cest. Zato je pri načrtovanju ureditev ob
avtocestah, hitrih cestah ali državnih cestah treba upoštevati
Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list
RS, št. 12/04), Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju (Uradni list RS, 105/05) ter Pravilnik o zvočni zaščiti
stavb (Uradni list RS, št. 14/99).
Gradnja ceste mora upoštevati pogoje namakanja kmetijskih zemljišč.
4. Območja poseganja v vodni režim:
V območjih poseganja v vodni režim, opredeljenih z družbeno verificiranimi dokumenti upravljalca z vodotoki, se morajo
– ob preostalih pogojih, izhajajočih iz opredelitve v družbenem
planu – upoštevati tudi pogoji iz teh dokumentov oziroma upravljalca z vodotoki.
Na vodnem in priobalnem zemljišču vodotokov ter njihovih
pritokov in vodnih virov ni dovoljeno posegati v prostor, razen
z deli, ki izhajajo iz 37. člena zakona o vodah (ZV-1; Uradni
list RS, št. 67/02, 110/02 ZGO-1, 2/04 ZZdrI-A, 10/04 Odl.US.,
41/04 ZVO-1), in sicer kadar gre za:
– gradnjo objektov javne infrastrukture,
– gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali
po drugih zakonih,
– ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških
in bioloških lastnosti površinskih voda,
– ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev
varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
– gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, in
– gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti
in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog
policije.
Pri predvidenih posegih je treba upoštevati varovanje
priobalnega zemljišča, in sicer pri vodotokih 1. reda 15 metrov
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od meje vodnega zemljišča, pri vodotokih 2. reda 5 metrov
od meje vodnega zemljišča. Ti odmiki morajo biti usklajeni s
predvidenimi ureditvami vodotokov.
Za posege v varstvenem pasu je treba pridobiti smernice in mnenje Agencije RS za okolje (ARSO).
Poplavno območje stoletnih vod je opredeljeno ob reki
Dravi. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki lahko imajo ob poplavi škodljiv
vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo
poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda v skladu s
86. členom ZV-1.
Za posege v območju, ki je poplavno ogroženo, je v fazi
izdelave projektne dokumentacije potrebna posebna preveritev. Predvideni morajo biti ukrepi varovanja pred visokimi
vodami in morajo biti obdelani za celotno območje.
Na erozijsko ogroženih območjih je treba pred posegi v
prostor zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe. Za posege
na območjih, kjer so zaznani erozijski procesi, je v fazi izdelave projektne dokumentacije potrebna posebna preveritev.
5. Območja mejnih prehodov:
Območje z oznako P24-T1 Zavrč je območje mejnega
prehoda (MMP Zavrč).
V območju mejnega prehoda se – potem, ko je lokacijski
načrt izveden – dopuščajo novogradnja, dozidava, obnova in
vzdrževanje objektov in naprav za potrebe državnih organov,
špedicije, trgovine, gostinstva, turizma in drugih storitev.
6. Območje čistilne naprave:
V območju čistilne naprave se dopuščajo novogradnje,
dozidave ter potrebna vzdrževalna dela na objektih in napravah.
7. Območja pokopališč:
Območje pokopališča je oznake P24-R2 Zavrč.
V območju pokopališč se dopuščajo:
– novogradnja, dozidava, obnova in vzdrževanje objektov in naprav za pokopališko in spremljajoče dejavnosti;
– sanacijski posegi oziroma morebitna pretvorba dela
območja v park oziroma spominski park; pod pogoji posebnih predpisov in tega odloka.
Območja, za katera je z DP predvidena izdelava
izvedbenega prostorskega načrta
13. člen
V območjih, za katera je z DP predvidena izdelava
izvedbenega prostorskega načrta, se dopuščajo:
– novogradnje objektov in naprav, ki so nujno potrebni
za vzdrževanje obstoječe gradbene strukture ali za bivanje
in delo prebivalcev na teh območjih, pod pogojema, da te
gradnje ne presegajo definicije enostavnih ali manj zahtevnih
objektov in da pisno določi (definira) nujno potrebnost za
urejanje prostora pristojen upravni organ;
– vzdrževanje objektov in naprav;
– prečkanja infrastrukturnih in vodnogospodarskih
objektov in naprav;
– pripravljalna dela za izvedbo izvedbenega prostorskega načrta.
V teh območjih objektom ni mogoče spreminjati namembnosti.
Posegi po 3. in 4. alinei prvega odstavka tega člena se
dovoljujejo pod pogojem, da ne bodo ovirali izvedbe izvedbenega prostorskega načrta, in tudi:
– da za navedena dela zadošča priglasitev oziroma
lokacijska informacija oziroma je zanje potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje,
– da z njimi niso prizadete pravice ali zakoniti interesi
drugih oseb,
– da so predvidena dela v skladu z rešitvami v prostorskih izvedbenih aktih.
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3. Pogoji za urbanistično oblikovanje območja ter za
arhitektonsko oblikovanje objektov ali naprav oziroma
drugih posegov v prostor na tem območju
Parcelacija
14. člen
Parcelacija zemljišč mora, če je le mogoče, izhajati iz tradicionalne parcelacije. Pestrost kulturne izrabe v nepravilnem
rastru polj in gradbenih parcel se praviloma ščiti, pod pogojem,
da razdrobljenost ni prevelika. K sistemom parcelacije morajo
biti pridobljena navodila in soglasja pristojne institucije za varstvo narave.
Osnovna urbanistična načela
15. člen
1. Širitev naselij se dopušča, če je usklajena s tradicionalno zasnovo teh naselij in če s to zasnovo tvori zaokroženo
podobo posameznega naselja.
V območju Haloz se dopušča le širitev naselij, ki dopolnjuje tradicionalno zasnovo teh naselij.
2. Širitev naselij in graditev posameznih stavb v naseljih
se dopušča, če se izvaja po krajevnih tradicionalnih značilnostih glede:
– izbora vrste terena za gradnjo, lociranja cest in poti,
oblikovanja trgov in ulic ter lociranja javnih in drugih večjih
zgradb;
– ohranjanja pogledov na javne in druge večje zgradbe,
na značilne tradicionalne objekte in tradicionalne dele naselij
ter na krajinske kvalitete;
– gradbenih linij, usmeritev slemen objektov, medsebojne
oddaljenosti objektov, mikrolociranja objektov glede na oblikovanost terenov, podrejanja lokacij in gabaritov zasebnih objektov lokacijam in gabaritom javnih objektov, oblikovanja gabaritov zasebnih in javnih objektov ter pomožnih objektov, lociranja
gospodarskih in pomožnih objektov in podobnega;
– morebitnih strukturalnih značilnosti fasad objektov in
pomožnih objektov v posameznih delih naselja.
3. Gradnja stavb razpršene gradnje se dopušča, če se
izvaja po krajevnih tradicionalnih značilnostih glede:
– izbora vrste terena za gradnjo, lociranja z ozirom na
ceste in poti;
– ohranjanja pogledov na naselja in krajinske kvalitete;
– lociranja objektov glede na oblikovanost terenov in
temu ustrezna usmeritev slemen objektov, oblikovanje gabaritov objektov ter pomožnih objektov, lociranja gospodarskih in
pomožnih objektov;
– morebitnih strukturalnih značilnosti fasad objektov in
pomožnih objektov v posameznih območjih.
V območju Haloz mora tudi likovna podoba objektov in pomožnih objektov izhajati iz krajevnih tradicionalnih značilnosti.
Kadar se predvideva ureditev območja več stanovanjskih
in drugih objektov, kot območje zaključene pozidave, pa zanj
ni predvidena izdelava lokacijskega načrta (temveč se pripravi
le lokacijski preizkus), je treba zasnovati predvsem:
– cestno mrežo območja,
– potek energetskih in komunalnih vodov, s poudarkom
na gravitacijski kanalizaciji,
– povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– pozidavo območja,
– zasnove skupnih ureditev zelenih površin,
– prostor za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov (ekološki otok).
Odmiki
16. člen
Objekte in pomožne objekte, ki imajo gabarite in strehe
v skladu z določili 17. člena tega odloka ter so take vrste, da
njihova raba ne more vplivati v večji meri škodljivo na zdravje
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ljudi, se dopušča graditi v oddaljenosti 4 m in več od parcelnih
meja brez posebnih pogojev.
Če so, po krajevni tradiciji, objekti oziroma pomožni objekti od parcelnih meja manj oddaljeni, se dopušča zgoraj navedene vrste objektov in pomožnih objektov graditi na obstoječe
temelje oziroma graditi po krajevni tradicionalni razdalji.
Bliže parcelnih meja se dopušča graditi, če tako narekuje
oblikovanost terena.
Gradnja bliže kot 4 m od parcelnih meja se dopušča le
pod pogojem:
– da je zadoščeno sanitarnim in požarnim zahtevam,
– da ni prizadeta javna korist, kadar gre za gradnjo na
meji odprtega javnega prostora in
– da morajo biti razlogi za odmik, ki je manjši kot 4 m,
utemeljeni v načrtu za pridobitev gradbenega dovoljenja (kadar
je le-to predpisano).
Minimalni odmiki od parcelnih meja za druge vrste
objektov se na osnovi zadostitve pogojev, navedenih v prejšnjem stavku, določijo v postopku za izdajo gradbenega
dovoljenja.
Objekt ali pomožni objekt, ki se gradi na proti sosednjemu
objektu na manjši razdalji, kot je višina slemena višjega od
objektov, mora imeti proti temu sosednjemu objektu ali pomožnemu objektu požarni zid ali pa mora biti s tehničnimi ukrepi
onemogočen prenos požara z objekta na objekt.
Gospodarsko poslopje mora biti od stanovanjskega ločeno s požarnim zidom.
Kadar naj bi bili pomožni objekti, ki izpolnjujejo pogoje
in zahteve glede največje velikosti, načina gradnje ter rabe in
odmika od sosednjih zemljišč, določene s posebnim pravilnikom, navedenim v 39. členu tega odloka, zgrajeni bližje kot
4 m od parcelne meje, veljajo zanje določila tega posebnega
pravilnika.
Kot oddaljenost od parcelne meje po določilih tega odloka
se šteje najkrajša razdalja med mejo sosednjega zemljišča in
tej meji najbližjo zunanjo točko objekta. Če ima objekt streho z
napuščem ali kakšno drugačno konzolno konstrukcijo, se kot
najkrajša razdalja šteje najkrajša razdalja med mejo sosednjega zemljišča in navpičnico najbolj izpostavljenega dela napušča
oziroma konzolne konstrukcije.
Varovalni pasovi, varovana območja
in z njimi povezana soglasja
16.a člen
Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, znaša
varovalni pas posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture na vsaki strani:
1. avtoceste

40 m,

hitre ceste

35 m,

glavne ceste

25 m,

regionalne ceste

15 m,

kategorizirane občinske ceste

10 m,

državne kolesarske steze

5 m,

merjeno od zunanjega roba cestnega sveta;
2. nihalne žičnice

20 m,

krožne žičnice

5 m,

žičnice, ki pozimi deluje kot vlečnica:

5 m,

merjeno od osi nosilne oziroma vlečne vrvi;
3. prenosnega elektroenergetskega daljnovoda
nazivne napetosti 400 kV

25 m,

nazivne napetosti 220 kV

25 m,
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15 m,

prostozračnega distribucijskega elektroenergetskega voda
nazivne napetosti 10/20 kV

10 m,

kabliranega distribucijskega elektroenergetskega
voda
nazivne napetosti 10/20 kV

5 m,

merjeno od osi skrajnih vodov;
4. prenosnega plinovoda
z obratovalnim tlakom 16 bar in več

100 m,

distribucijskega plinovoda
z obratovalnim tlakom manjšim od 16 bar in večjim
od 1 bar

30 m,

drugega distribucijskega plinovoda,
manjšega od 1 bar:

5 m,

merjeno od osi voda;
5. vodovoda,
kanalizacije,
toplovoda oziroma vročevoda,
voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam,
vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in
drugih vodov, ki
služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma
so v javno korist, razen priključkov nanje:

1,5 m,

merjeno od osi posameznega voda.
Soglasja, ki jih morajo investitorji pridobiti pred začetkom
gradnje, če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen objekt
oziroma pomožni objekt, v varovalnem pasu, so soglasja oziroma dovoljenja, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo obratovanje
objektov gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka, izdajajo upravljavci teh objektov.
Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, so varovana območja:
1. po predpisih, ki urejajo upravljanje s celinskimi in podzemnimi vodami in z njimi določenih varstvenih območij (vodovarstvena območja in območja kopalnih voda) in ogroženih
območij (poplavna, plazljiva, plazovita in erozijska območja),
ter po predpisih, ki urejajo rabo voda in upravljanje z vodnimi
in priobalnimi zemljišči, ki segajo:
– v primeru celinskih voda 1. reda
15 m od meje vodnega zemljišča tekoče ali stoječe vode in
– v primeru celinskih voda 2. reda
5 m od meje vodnega zemljišča tekoče oziroma stoječe
vode;
2. po predpisih, ki urejajo kmetijstvo, zemljišča, ki so
primerna za kmetijsko obdelavo in so z mejo določena v izvedbenih prostorskih aktih, razen zemljišč, na katerih so grajena
območja kmetij;
3. po predpisih, ki urejajo gozdarstvo, zemljišča, na katerih je gozd ali so kot gozdna zemljišča z mejo določena v izvedbenih prostorskih aktih, lahko pa tudi kot varovalni gozdovi
in gozdovi s posebnim namenom, katerih meje so razvidne iz
akta o njihovi razglasitvi;
4. po predpisih, ki urejajo rudarstvo, zemljišča, na katerih
oziroma pod katerimi je rudniški prostor, katerega meje so
razvidne iz:
– akta o pridobitvi rudarske pravice za raziskovanje mineralne surovine in

Stran

14936 /

Št.

108 / 27. 11. 2007

– akta o pridobitvi rudarske pravice za izkoriščanje
mineralne surovine;
5. po predpisih, ki urejajo naravna zdravilna sredstva,
zemljišča, katerih meje so razvidne iz:
– akta o razglasitvi naravnega zdravilnega sredstva in
– akta o določitvi varstvenega območja naravnega
zdravilišča;
6. po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, zemljišča,
katerih meje so razvidne iz:
– akta o določitvi naravne vrednote, ekološko pomembnega območja in posebnega varstvenega območja,
– akta o zavarovanju naravnega spomenika, strogega
naravnega rezervata ali naravnega rezervata,
– akta o zavarovanju narodnega, regijskega ali krajinskega parka in
– akta o začasnem zavarovanju dela narave v času
njegove veljavnosti;
7. po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine,
zemljišča, katerih meje so razvidne iz:
– registra kulturne dediščine,
– akta o razglasitvi kulturnega spomenika in
– akta o začasni razglasitvi za kulturni spomenik, v
času njegove veljavnosti;
8. po predpisih, ki urejajo letalstvo, zemljišča, na katerih je območje izključne rabe letališča, vzletišča oziroma
infrastrukturnega objekta navigacijskih služb zračnega prometa ter zemljišča, nad katerimi je na podlagi predpisov, ki
urejajo letalstvo, določeno območje nadzorovane rabe in
območje omejene rabe;
9. po predpisih, ki urejajo področje obrambe;
10. po predpisih, ki urejajo varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Soglasja morajo investitorji pridobiti pred začetkom gradnje, če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen objekt ali
pomožni objekt, v območju, ki je z aktom oziroma predpisom
o zavarovanju opredeljeno kot varovano območje.
Gabariti objektov in strehe
17. člen
Dopušča se le gradnje, glede na krajevne tradicionalne
značilnosti, pritličnih ali visokopritličnih objektov, s kletjo in
izkoriščenim podstrešjem, podolgovate, L ali T oblike.
Kleti se dopuščajo, tudi na nagnjenih terenih, le v povsem ali do 2/3 vkopani izvedbi. Če podtalnica ali sestava tal
ne dopušča podkletitve, se zvišanje objektov ne dovoljuje.
V delih območja, opredeljenih kot ostala naselja, sme
znašati etažnost največ K+P+M. Lahko se poveča na največ K+P+1N+M, če jo – po preveritvi zadostitve določilom
15. člena – odobri Služba mestnega arhitekta.
Razmerje tlorisnih stranic osnovnega pravokotnika
enodružinskega stanovanjskega objekta oziroma daljšega
kraka takega objekta L ali T oblike, se dopušča v razmerju
vsaj 1:1,25, ki ga je dopustno dograjevati na daljši strani.
Razmerje teh stranic se dopušča v velikosti 1:3, če gre za
gospodarske, javne, poslovne in večstanovanjske objekte,
objekte za intenzivno živinsko rejo in podobne večje objekte.
Izjeme od določil, navedenih v prvem delu tega odstavka,
se dopušča le, če jih, po preveritvi zadostitve določilom
15. člena, odobri Služba mestnega arhitekta.
Strehe objektov se dopušča graditi le kot simetrične
dvokapnice; enokapne strehe se dopuščajo le na ozkih prizidkih. Slemenitev mora potekati vzdolž daljše smeri. Naklon
strehe mora meriti od 35 do 45 stopinj in kritina mora biti
iz žgane opeke ali iz betona v obliki in barvi kritin iz žgane
opeke.
Po stavbnem izročilu za posamezna območja se dopušča izvedba streh s čopi in s strešnimi okenskimi hišicami.
Dopušča se tudi slamnata streha.
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Izjemoma se dopušča pri objektih, kjer terja funkcija velike
širine objektov, kot so proizvodni objekti in hlevi, naklon strehe
manjši, in sicer minimalno 25 stopinj ali izvedbo simetrične
dvokapnice z lomljenima strešinama, katera vrhnja dela se
krijeta s tradicionalno ravno pločevino na opažu, spodnja pa
z opečno ali betonsko kritino v zgoraj predpisanem videzu in
naklonu. Širina, opredeljena kot »velika širina ali veliki prosti
razpon«, znaša > 16,00 m.
Ravne strehe se dopuščajo izvajati le za funkcionalne
pohodne terase.
Prenova streh se dopušča le ob upoštevanju zgoraj navedenih določil. Sanacija streh je praviloma mogoča le po
osnovnem projektu; ob tem je zahtevana dokazljivost prvotne
zasnove.
Kapne lege se praviloma ne podzidavajo. Največja dopustna višina podzidave kapne lege je 0,6 m (tri vrste opečnih
zidakov). Na gospodarskih objektih se te podzidave ne dopuščajo.
Na objektih v območju PUP, ki niso s posebnimi predpisi
opredeljeni kot kulturni spomeniki ali so kako drugače zavarovani, je možna uporaba tudi drugačnih kritin ali drugačnih
naklonov in lomov strešnih ploskev, kot so navedeni v prejšnjih
odstavkih tega člena, če uporabljene kritine, njihov barvni videz in nakloni strešnih ploskev niso v nasprotju z značilnostmi
prostora, obstoječih grajenih struktur in naravo načrtovanih
prostorskih ureditev ter zagotavljajo ohranjanje posameznih
sestavin kulturne dediščine v naseljih.
Okna, balkoni in fasadne obdelave
18. člen
Okna morajo biti praviloma pokončna, enotna in opremljena z dvokrilnimi lesenimi polkni ali ustreznimi roletami.
Izvedba balkonov se dopušča, z ozirom na stavbno izročilo za posamezna območja, le v obliki tako imenovanih svisli
po celi dolžini čelnih fasad ali v obliki gankov na čelnih ali
bočnih fasadah. Ograja balkonov mora biti praviloma lesena s
pokončno strukturo.
Dopušča se uporaba le tistih fasadnih materialov, ki so po
stavbnem izročilu značilni za posamezna območja. Ometi morajo biti gladki in svetlo obarvani. Talni zidci morajo biti zaribani
in praviloma v sivih barvnih odtenkih.
Pri sakralnih objektih in javnih objektih se haloški stavbni
kamen lahko na krajevno tradicionalne načine uporabi kot
okrasni kamen.
Leseni deli se morajo praviloma barvati v v srednjetemnih
barvnih odtenkih avtohtonih vrst lesa. Čelnih zatrepov zidanih
stanovanjskih hiš in javnih objektov se praviloma ne oblaga z
lesenimi opaži.
Zračenje podstrešij gospodarskih poslopij mora praviloma biti izvedeno prek čelnih zatrepov z značilnimi svetlobnimi
mrežami ali pokončnimi deskami, odvisno od krajevnih tradicionalnih značilnosti.
Okrasja starih fasad profilacijo (obrobe odprtin, vogalov
in streh, členitve sten in podobno) se morajo pri prenovi fasad
tudi obnoviti.
Na objektih, starejših od 50 let, se ne dopušča modernizacija zunanjosti.
Novogradnje zahtevneje oblikovanih objektov
19. člen
Večstanovanjske objekte, šole, gasilske domove in kulturne domove, verske objekte, poslovne objekte, upravne objekte,
objekte za turizem, gostinstvo in rekreacijo in podobno ter
objekte tipa vila se dopušča v območju PUP graditi kot enonadstropne, ter izven zgodovinskih gradbenih linij z drugačnim
oblikovanjem streh, balkonov in podobnega, kot je predpisano
v prejšnjih določilih tega odloka. Ostaja pa pogoj, da se streha pokriva s kritino po 17. členu, z izjemo javnih servisov za
goriva, zadoščeno pa mora biti tudi pogoju, da urbanistično
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postavitev in oblikovno podobo teh objektov odobri Služba
mestnega arhitekta.
Dodatna merila za odstopanje od teh določil so lahko še
višinski gabarit, razmerja gabaritov, vrsta strehe, postavitev
na parcelo, velikost in oblika parcele, materiali, gradiva in
podobno.
K idejnim rešitvam zahtevneje oblikovanih stavb in k
urbanistični postavitvi ter oblikovni zasnovi vseh pomembnejših stavb oziroma objektov mora podati svoje mnenje Služba
mestnega arhitekta.
Oblikovanje objektov v območjih, namenjenih za industrijske,
obrtne, skladiščne itransportne dejavnosti ter v območjih
posebnih namembnosti po točki g) 5. člena
20. člen
V območjih, namenjenih za industrijske, obrtne, skladiščne in transportne dejavnosti ter v območjih posebnih namembnosti po točki g) 5. člena, se dopušča oblikovanje objektov in
naprav po tehnoloških in konstrukcijskih zahtevah (npr. opečne
strehe niso nujne), pod sledečimi pogoji:
– izbirati se mora gabarite in barve, ki se prilagajajo
pokrajini;
– izbirati se mora gabarite, ki višinsko bistveno ne izstopajo v pokrajini;
– oblikovanje objektov in naprav mora biti estetsko, idejne
rešitve pomembnejših objektov pa mora odobriti služba mestnega arhitekta;
– izdatno se mora ozeleniti okolje teh objektov in naprav.
Urejanje prostega prostora
21. člen
Na posameznih območjih krajine so dovoljene le tiste
gradnje, ki so za osnovno rabo območja sprejemljive in z njo
skladne, ali rabi območja služijo.
Relief, površinski vodotoki in vegetacija se dopuščajo v
večji meri spreminjati le, če se dokaže, da dajejo posegi večje
ekonomske ali druge prednosti v primerjavi s prvotnim stanjem
in če soglaša pristojna institucija za varstvo narave.
Pri urejanju kmetijskih in stavbnih zemljišč se morajo
praviloma ohranjati pasovi vegetacije na mejah, drevoredi,
markantnejša drevesa, skupine dreves, deli neokrnjene krajine,
obraščene struge potokov in melioriranih vodotokov, žive meje
in podobno.
Erozija vetra in vode ter plazovitost terena se praviloma
preprečujeta z zasaditvijo vegetacije.
Za podporne ali oporne zidove, urejanje vodotokov in
podobno se dopušča uporabljati le naravni material. To določilo
velja tudi za obnovo.
Za urejanje vinogradov in sadovnjakov ter podobnega se
dopušča urejanje teras le s soglasjem pristojnega kmetijskega
zavoda in pristojne institucije za varstvo narave.
Okolja objektov in naprav v območjih, namenjenih za
industrijske oziroma obrtne ali skladiščne in transportne dejavnosti ter v območjih posebnih namembnosti po g. točki 5. člena
in proizvodnih objektov v ostalih območjih PUP, se mora takoj
po zaključku gradbenih del urediti z izdatno ozelenitvijo z že
bolj odraslimi sadikami dreves. To je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja.
Izkopi v nahajališčih mineralnih surovin se morajo sproti
sanirati.
Prostore pred zgradbami se dopušča urejati le po krajevnih zgodovinskih značilnostih. To velja za izvedbo dostopov in
dohodov, zelenic, ograj, stopnišča v zgradbo in podobnega.
Ograje proti cesti ali sosednji parceli se dopušča izvajati
le tam, kjer so take ograje avtohtoni del ureditve okolja. Lahko
so postavljene na mejo.
Ograje morajo biti praviloma lesene, v čimbolj avtohtoni
izvedbi, ali iz žive meje iz avtohtonih grmovnic. To so gaber,
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rdeči dren, pušpan, leska, kalina, črni bezeg, črni trn, češmin,
trdoleska, dobrovita, brogovita, krhlika in podobno.
Za izvedbo ograj se ne dopušča uporaba bodeče žice,
oblikovno neustreznih betonskih elementov in odpadnih materialov.
Medsosedske ograje se praviloma naj ne bi gradile višje
kot 1,2 m. Ob javni cesti njihov zgornji rob oziroma pozicija ne
sme posegati v polje preglednosti, zato se mora pred gradnjo
ograje pridobiti soglasje upravljalca javne ceste.
Če je tako določeno v soglasju, se dopušča postavljati
ograje na vrhu podpornega ali opornega zidu in bliže cesti, če
gre za ograje na že začetih gradbenih predelih.
Ograje ob isti cesti v naselju se dopuščajo le v enaki višini
in enaki oddaljenosti od ceste. Če so obstoječe ograje višje od
1,2 m, velja za nove ograje ob isti cesti, da ne smejo biti višje
od 1,2 m. Oddaljenost ograj od javnih poti se določi v postopku
za pridobitev dovoljenj.
Po materialu in višini je dopustno odstopanje ograj v proizvodnih in drugih območjih, ki morajo biti zavarovana. Te ograje
morajo biti po celi višini intenzivno zazelenjene. Po višini je
dopustno tudi odstopanje ograj, ki so obenem tudi protihrupne
zaščite. Glede oblikovanja in materialov teh ograj se morajo
upoštevati določila tega in 25. člena.
Oblikovanje večjih elementov urbane opreme
22. člen
Za postavljanje urbane opreme veljajo določila posebnega predpisa, opredeljenega v 39. členu tega odloka.
Večje objekte urbane opreme, torej avtobusne čakalnice,
telefonske govorilnice, prodajne kioske in podobno, se dopušča
postavljati pod sledečimi pogoji:
– da se jih lahko gradi samo na javnih površinah ali neposredno ob njih,
– če se jih gradi na javni površini, ne smejo ovirati njene
splošne rabe,
– če je sosednje zemljišče javna cesta, je za postavitev
urbane opreme potrebno pridobiti soglasje upravljalca javne
ceste,
– da ne smejo imeti novih priključkov na objekte javne
gospodarske infrastrukture, lahko pa se jih priključi na obstoječe priključke,
– oblikovani morajo biti estetsko, skladno z regionalno
tradicionalno arhitekturno tipologijo in
– k urbanistični postavitvi ter oblikovanju objektov mora
biti pridobljeno mnenje Službe mestnega arhitekta.
Prodajne kioske in stojnice, kot začasne objekte, ki so
namenjeni sezonski turistični ponudbi, se dovoli postavljati le
izjemoma in le začasno za dobo največ enega leta (po tem
času se mora dovoljenje obnoviti).
Elemente urbane opreme je dovoljeno umeščati v prostor
le na podlagi soglasja ustrezne službe Občine Zavrč.
Postavljanje spominskih obeležij
23. člen
Za postavljanje spominskih obeležij (kip oziroma spomenik, spominska kapelica, spominska plošča) veljajo določila
posebnega predpisa, opredeljenega v 39. členu tega odloka. To
določilo velja tudi za postavljanje spominskih in verskih obeležij
izven pokopališč.
4. Pogoji glede komunalnega urejanja območja
Splošni pogoji in merila
24. člen
Urejanje komunalnih omrežij se dopušča pod sledečimi
pogoji:
– istovrstni objekti morajo imeti čimbolj enakovredne pogoje glede priključkov;
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– upoštevati se morajo tradicionalne povezave med kraji;
– omrežja se morajo čimbolj prilagajati oblikovanosti terena, relief, površinski vodotoki in vegetacija se kar najmanj
spreminjajo;
– omrežja se morajo čimbolj izogibati kvalitetnim kmetijskim in gozdnim površinam ter kompleksom takih površin. Če
je le mogoče, naj ne prečkajo značilnih krajinskih predelov. To
posebno velja za prostozračne vode, ceste in plinovod;
– v naseljih se morajo komunalni vodi izvajati podzemsko,
to določilo velja tudi za obnovo;
– praviloma se morajo komunalni vodi voditi v cestnem
svetu;
– za več objektov se po možnosti pripravijo isti priključki;
– na posameznih odsekih se morajo po možnosti izgraditi
vse komunalne naprave obenem, pred dokončno ureditvijo
ceste;
– večji objekti komunalnih omrežij, kot so transformatorske in črpalne postaje, vodohrami, parkirišča in podobno, se
morajo postavljati nevpadljivo, po možnosti v sklopu z drugimi
objekti in maskirani z zelenjem;
– upoštevati je treba minimalne in horizontalne odmike z
drugimi novimi instalacijami;
– vsa križanja z obstoječimi komunalnimi vodi in napravami morajo biti izvedena v skladu s soglasji pristojnih organov
in organizacij;
– približevanja in križanja z ostalimi podzemnimi vodi in
nadzemnimi objekti se z odmiki lahko v soglasnosti z lastnikom oziroma upravljalcem zmanjšajo na minimalno razdaljo z
ustrezno zaščito.
V varovalnih pasovih prometne infrastrukture, določenih v zakonih in predpisih, je dovoljena gradnja, nadomestna
gradnja, dozidava, nadzidava, sprememba namembnosti in
hortikulturne ureditve le s soglasjem upravljalca prometne infrastrukture in v skladu z osnovno namensko rabo.
Posebni pogoji prometnega urejanja
25. člen
Ceste se morajo locirati po regionalnih zgodovinskih značilnostih.
Vsaka gradbena parcela oziroma vsak objekt mora imeti
zagotovljen dostop in dovoz za motorna vozila na javno cesto.
Dostop mora biti urejen po lastnem zemljišču ali pa mora biti
pridobljena služnostna pravica na parcelah, preko katerih vodi
dovoz do zemljišča oziroma posega.
Javni in drugi objekti, v katerih se zadržuje večje število
ljudi, morajo imeti lastno parkirišče in morajo biti z vseh strani
dostopni z gasilskimi vozili. Nosilnost interventnih poti mora biti
najmanj 10 ton, široke pa morajo biti najmanj 3,5 m.
Morebitne zapore (konfini, rampe, količki, cvetlična korita,
drugo) morajo biti izvedene tako, da jih je mogoče v primeru
gasilske ali druge urgentne intervencije nemudoma in brez
težav odstraniti.
Preveriti oziroma simulirati je potrebno prometne dostope
v primeru večje intervencije od zunaj, zlasti pri večjih stavbnih
kompleksih.
Pri gradnji lokalnih cest, dovozov in priključkov posameznih objektov se upoštevajo širine, določene s predpisi. Dimenzionirani in izvedeni morajo biti tako, da zagotavljajo dostop za
interventna vozila v primeru požara in drugih nesreč.
Praviloma ne sme biti slepih cest. Cesta se sme priključiti
na cesto iste kategorije oziroma na en razred višje kategorizirano cesto. Vsako križišče ali priključek mora imeti minimalne
pregledne trikotnike, brez ovir, višjih od 0,50 m, v velikosti, odvisni od dovoljene hitrosti. Na cestah, ki se ne morejo navezati
na druge ceste, se morajo urediti obračališča z minimalnim
radijem 4,6 m, potrebnim za komunalna in gasilska vozila.
Poti za pešce morajo biti ob vozišču višinsko ločene ali
speljane ločeno od vozišča.
Ob modernizaciji cest in poti se mora preveriti stanje komunalnih vodov, ki pod njimi potekajo. Dotrajane naprave se
morajo pred modernizacijo ceste obnoviti.
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Protihrupne zaščite morajo biti estetsko oblikovane ali
iz grmovja in drevja. Za te zaščite se ne dopušča uporaba
betonskih ali pločevinastih sten.
Število zagotovljenih parkirnih mest (PM), praviloma
na gradbeni parceli, ki pripada objektu, ne sme znašati
manj kot:
– za stanovanjske objekte:
– blok in/ali večje stavbe: 1,5 PM/stanovanje,
– vila-blok: 2 PM/stanovanje,
–stanovanjske hiše: 3 PM,
– za poslovne objekte:
–1 PM/30 m2 neto etažnih površin, vendar ne manj
kot 2 PM,
– za prodajne prostore:
– 1 PM/30 m2 neto etažnih površin, vendar ne manj
kot 2 PM za prodajne prostore s prehrambenimi artikli
oziroma
– 1 PM/50 m2 neto etažnih površin, vendar ne manj
kot 2 PM/lokal za prodajne prostore z neprehrambenimi
artikli,
– za prireditvene prostore:
– 1 PM/5 sedežev,
– za gostinske lokale (površine za zaposlene obravnavane kot poslovni objekt):
– 1 PM/4 sedeže, vendar ne manj kot 5 PM,
– za vzgojne in izobraževalne ustanove (površine za
zaposlene obravnavane kot poslovni objekt):
– osnovne šole in vrtci: 1 PM /20 učencev,
– za proizvodne obrate, skladišča, razstavne prostore
(površine za zaposlene obravnavane kot poslovni objekt):
– 1 PM/100 m2 bruto proizvodne površine.
Pri mešani rabi se dimenzioniranje števila parkirišč, z
upoštevanjem časovno diferenciarane souporabe, določi z
vsakokratno presojo okoliščin posebej.
Poleg površin za parkiranje avtomobilov morajo biti v
enakem številu zagotovljene tudi površine za parkiranje ali
shranjevanje koles.
Posebni pogoji urejanja vodovoda
26. člen
Upoštevati je treba določila Pravilnika o oskrbi s pitno
vodo (Uradni list RS, št. 35/06), glede oskrbe prebivalstva z
zdravo pitno vodo.
Bivalni objekti, ki so ali se grade ob javnem vodovodu,
se morajo nanj priključiti. Kolikor na območju ni javnega
vodovodnega omrežja, si mora uporabnik zagotoviti lastno
oskrbo s pitno vodo in pridobiti vodno pravico, kadar je to
potrebno, ter sam zagotoviti zadostne količine požarne vod
ali na drugačen način zagotoviti požarno varnost. Urejanje
zasebnih zajetij pitne vode se dopušča le ob soglasju zdravstvenega inšpektorata in lokalne skupnosti oziroma Občine
Zavrč.
Izvedba javnega vodovoda v naseljih se praviloma dopušča le ob istočasni izvedbi javne kanalizacije.
Javni vodovod mora imeti zadostni pritisk in količino
vode za priključitev hidrantov, ki se morajo postaviti v naseljih in v bližini objektov, v katerih se pogosto nahaja večje
število ljudi, ter v bližini objektov z večjo požarno obremenitvijo in specifičnih objektov s požarnega vidika.
Pri gradnji in vzdrževanju javnih sistemov za oskrbo s
pitno vodo je treba upoštevati določila standarda SIST EN
805 in druge predpise, ki urejajo to področje. Materiali in
snovi, ki so v stiku s pitno vodo, ne smejo glede fizikalnih,
kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati na skladnost
pitne vode.
Vodnjaki se morajo ohranjati. Vodnjaki z večjo in stalno količino vode se morajo vzdrževati, ostali vodnjaki pa
se morajo prekriti oziroma zaščititi. Zasipavanje vodnjakov,
posebno z odpadki, se ne dopušča.
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Vodovodne cevi morajo biti položene nad kanalizacijskimi in razdalje do teh cevi morajo biti najmanj 0,5 m.
Komunalni vodi morajo biti po horizontali od vodovodnega
cevovoda odmaknjeni minimalno:
– kanalizacija (fekalna ali mešana), ki poteka na manjši
ali enaki globini kot cevovod: 3 m,
– meteorna kanalizacija, ki poteka na manjši ali enaki
globini kot cevovod: 1 m.
Vsi komunalni vodi, ki potekajo v večji globini kot cevovod, morajo biti odmaknjeni minimalno 0,5 m. Pri minimalnih odmikih
0,5 m mora biti cevovod položen tako, da je možen neoviran
dostop z ene strani.
Če vodovod ne more biti zgrajen tako, da poteka minimalno 0,5 m nad kanalizacijskim omrežjem, je treba v takih
primerih v vseh križanjih s kanalizacijskim omrežjem zgraditi
vodovodno omrežje v zaščitnih ceveh, da se prepreči morebitno onesnaženje pitne vode.
Vodovodno omrežje je treba graditi tako, da nima slepih
rokavov in ne povzroča zastajanja vode, kar je lahko vzrok
za zdravstveno neustrezno pitno vodo. Po rekonstrukcijah in
večjih posegih v vodovodno omrežje je potrebna učinkovita
dezinfekcija vodovodnega omrežja.
Pozicijo priključka in količino razpoložljive vode poda
upravljalec, v skladu z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo
v občini Zavrč in Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu
(Uradni list RS, št. 135/04).
Posebni pogoji urejanja kanalizacije
27. člen
Vsi objekti ob kanalizacijskem omrežju se morajo na to
omrežje priključiti. Na kanalu mora biti zadostna količina revizijskih jaškov in priključnih jaškov, za priključitev tudi predvidenih
stanovanjskih objektov. Jaški so lahko tipske izvedbe.
Pozicijo priključka poda upravljalec, na podlagi Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalnih voda na območju Občine
Zavrč in Sklepa o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja
odpadnih vod in padavinskih voda Občine Zavrč (Uradni list
RS, št. 54/06).
V kanalizacijo odpadnih vod se praviloma ne izpuščajo
tudi padavinske vode, temveč se odvajajo posebej. Praviloma
je meteorne vode s streh preko peskolovov potrebno speljati v
ponikalnico na lastnem zemljišču.
Kanalizacija odpadnih vod se gradi v vodotesni izvedbi.
Odpadne vode obrtnih delavnic, proizvodnih obratov in podobnega, v katerih utegnejo biti presežene s predpisi dovoljene
emisije, se morajo očistiti pred izpustom v kanalizacijo.
Za industrijske odpadne vode je treba pred izpuščanjem v
javno kanalizacijo ali v površinske vode zagotoviti, da zakonsko
dovoljene mejne vrednosti niso prekoračene.
Za odvajanje industrijskih odpadnih voda v javno kanalizacijo ali v površinske vode je treba pred gradnjo pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje za odpadne vode, če to zahteva
zakonodaja na področju varstva okolja.
Odvajanje padavinskih voda z večjih ureditvenih območij
je treba predvideti v skladu z 92. členom Zakona o vodah, in
sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni
odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je
treba predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v
površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni
bazeni, suhi zadrževalniki).
Padavinske vode iz obravnavanega območja (s strehe,
parkirišča, ceste, drugo) je treba, če ne obstaja možnost
priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem
morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, kar je potrebno
računsko dokazati, je treba padavinske vode speljati v bližnji
vodotok; če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri tem pa mora
ureditev odvodnje biti načrtovana tako, da bodo padavinske
vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja.
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Padavinske vode z asfaltiranih ali betonskih cest in parkirišč se morajo odvajati prek usedalnika in zadostno dimenzioniranih lovilcev olj in maščob. Velja tudi za garaže in platoje za
pranje motornih vozil.
Projektna rešitev odvodnjavanja in čiščenja padavinskih
odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z:
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z
javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05,
45/07).
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
iz postaj za preskrbo motornih vozil mora biti usklajena z
Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz postaj
za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in
popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni
list RS, št. 10/99, 40/04). Iz projektne dokumentacije mora biti
razvidno, da je predvidena vgradnja standardiziranih lovilcev
olj (SIST EN 858-2).
Javna kanalizacija se mora zaključiti s čistilno napravo.
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s:
– Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 41/04 ZVO-1,
50/04) in
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo,
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07) ter
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/02,
41/04 ZVO-1).
Na lokacijah, kjer v bližini ni javne kanalizacije, se dopušča izgradnja le večprekatnih vodonepropustnih greznic brez
odtoka ali malih čistilnih naprav.
Greznične gošče je treba odvažati na ustrezno čistilno
napravo, ki jih lahko predela neškodljivo za okolje.
Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov in pri vlogi za
pridobitev vodnega soglasja za gradnjo enostavnih objektov, če
gre za gradnjo na vodovarstvenem območju, je treba dosledno
upoštevati Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih,
ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja in o
dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja
(Uradni list RS, št. 62/04).
Posebni pogoji urejanja električnega in drugih omrežij
28. člen
Preko območja Občine Zavrč poteka naslednji obstoječi
prenosni VN daljnovod, ki je v pristojnosti podjetja ELES Elektro Slovenija d.o.o.:
– daljnovod 110 kV Formin – Nedeljanec (meja R Hrvaška),
z oznako D-1041/1; širina njegovega varnostnega koridorja znaša najmanj 30 m (+/- 15 m, merjeno od osi skrajnih vodov).
Na območju, ki ga urejajo PUP, ni predvidena gradnja
novih visokonapetostnih naprav.
Za obstoječe prenosne elektroenergetske objekte je predvidena rekonstrukcija. Upoštevati je treba določila Pravilnika o
tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih
vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV (Uradni list
SFRJ, št. 65/88).
Za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih ali predvidenih prenosnih daljnovodov je treba pridobiti pisno soglasje,
ki ga poda GJS ELES Prenos električne energije.
Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov, namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter za
pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje
obstoječih ali predvidenih daljnovodov, je treba predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne
vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja, kot to določa
veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
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Kolikor upravljalci virov elektromagnetnega sevanja dovolijo gradnjo tudi v varovalnih pasovih elektromagnetnega sevanja,
se objekti v teh pasovih lahko gradijo le v primeru, da mejne vrednosti za elektromagnetno sevanje za 1. stopnjo (bivalno okolje)
za načrtovane objekte niso presežene. Za te objekte je treba
izdelati strokovno mnenje in meritve za točno določen poseg.
Srednjenapetostno omrežje 20 kV je z električno energijo
napajano iz RTP 110/20 kV Ptuj.
V območjih razpršene gradnje (podeželje) bodo grajeni
srednjenapetostni in nizkonapetostni vodi večinoma v nadzemni izvedbi, v podzemni oziroma kabelski izvedbi bodo vodi
grajeni le v strnjenih urbanih območjih.
Načrtovanje in izgradnja novih transformatorskih postaj
(TP 20/0,4 kV) s pripadajočim omrežjem (20 kV in 0,4 kV) na
območju občine bo odvisna od povečanja obremenitev ter tam,
kjer se bodo pojavile slabe napetostne razmere pri odjemalcih,
priključenih na obstoječe elektroenergetske vode in objekte.
Nove transformatorske postaje bo možno graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini. Pri tem je treba izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa.
V skladu z določili elektroenergetskih predpisov morajo
investitorji za vsako novo priključitev ali povečanje priključne
moči pridobiti soglasja za priključitev in izpolniti z njimi predpisane pogoje.
Za potrebe izgradnje večjih obrtnih delavnic oziroma industrijskih objektov, za katere bo potrebna večja priključna moč,
je treba pri Elektro Maribor, kot dobavitelju električne energije,
posebej naročiti raziskavo o možnostih napajanja z električno
energijo.
Varnostna oddaljenost objekta:
– od daljnovoda 20 kV znaša najmanj 7 m,
– od zračnega NN omrežja znaša najmanj 2,5 m in
– od zemeljskih elektroenergetskih kablov znaša najmanj
2 m.
Za javno razsvetljavo se praviloma dopušča le izvedba
razsvetljave z žarnicami z žarilno nitko ali z drugimi svetili s podobno svetlobo. Izjeme se dopuščajo na prometno pomembnih
mestih, kjer so posebne razsvetljave potrebne zaradi prometne
varnosti.
Obliko svetil javne razsvetljave in obliko njihovih nosilnih
elementov za posamezna naselja mora odobriti Služba mestnega arhitekta.
V vsakem primeru mora izbrana svetilka usmerjati vso
svetlobo pod horizontalno ravnino (do 5% navzgor) oziroma
kot določa predpis o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
Dekorativna oziroma arhitekturna razsvetljava objektov
(cerkve, spomeniki, izbrane fasade, mostovi, drugo) mora biti
izbrana in usmerjena tako, da ne deluje moteče oziroma mora
biti izbrana in izvedena v skladu z veljavno zakonodajo.
Ni dovoljena uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste
ali oblike, mirujočih ali vrtečih, usmerjenih proti nebu ali proti
površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
Posebni pogoji drugih omrežij
28.a člen
KTV (kabelska TV)
Objekt se priključi na KTV distribucijsko omrežje pod
pogoji, ki jih poda upravljalec.
Telekomunikacijsko omrežje
Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja in predhodno pridobiti k projektnim rešitvam soglasje pristojnega operaterja, ki
je lastnik javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče
infrastrukture.
V primeru, da je zaradi gradnje komunalnih in drugih
objektov, naprav in napeljav treba izvesti prestavitev in zaščito
javnega komunikacijskega omrežja ali pripadajoče infrastrukture, je dolžan investitor predvidene gradnje komunalnih in drugih
objektov, naprav in napeljav o tem v predpisanem roku obvestiti
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operaterja, ki je lastnik javnega komunikacijskega omrežja in
pripadajoče infrastrukture, ki jo je treba prestaviti ali zaščititi. Investitor mora pooblaščeni osebi operaterja omogočiti prisotnost
in strokovni nadzor pri izvedbi del. V nasprotnem primeru investitor odgovarja operaterju za morebitno povzročeno škodo.
Prestavitev in zaščito lahko po dogovoru z investitorjem
izvede tudi operater, ki zagotavlja elektronsko komunikacijsko
omrežje in je lastnik javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture ali od njega pooblaščeni izvajalec.
Stroški prestavitve in zaščite bremenijo investitorja gradnje komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, če
investitor te gradnje ter operater, ki je lastnik javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, ki jo je treba
prestaviti, s pogodbo ne določita drugače.
Bazne postaje mobilne telefonije
Pred izbiro lokacije za postavitev bazne postaje mobilne telefonije je zahtevana pridobitev strokovnega mnenja z izračunom
sevalnih obremenitev baznih postaj izbranega sistema (ocena o
vplivih elektromagnetnih sevanj baznih postaj na okolje).
Vročevodno in plinovodno omrežje
Objekti, ki se gradijo ali rekonstruirajo na območju, kjer
obstajata vročevodno (ogrevalno) omrežje ali distribucijsko plinovodno omrežje, se morajo na eno ali drugo omrežje priključiti.
Na območju, kjer še ni takega omrežja, se za potrebe
ogrevanja objekta lahko zgardi lastna naprava, vendar na tak
način in s takim izborom goriva, da vpliv na okolje ne bo škodljiv, ali da bo nujna škoda najmanjša.
Objekt se priključi na omrežje pod pogoji, ki jih poda
upravljalec.
Zaradi zmanjševanja toplogrednih plinov naj se nove stavbe prvenstveno priključujejo na čiste vire ogrevanja.
Odlagališča in odlaganje odpadkov
29. člen
Gradnja deponij komunalnih in posebnih odpadkov se
dopušča le na osnovi izvedbenega prostorskega načrta.
29.a člen
Zbiranje komunalnih odpadkov iz gospodinjstev:
– ravnanje z odpadki mora biti urejeno na način, ki ne
ogroža zdravja ljudi,
– vsak objekt mora biti vključen v organiziran sistem zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov,
– odpadki se zbirajo v posebnih posodah (smetnjakih) in
morajo biti ločevani po vrsti in/ali izvoru,
– mesta za smetnjake morajo biti določena zunaj stavbe,
na delu gradbene parcele, ki omogoča neoviran dostop komunalni službi.
Zbirna mesta za ločeno zbiranje frakcij (ekološki otoki):
– zahtevana je ustrezna oddaljenost ob bivalnih objektov,
– njihova lokacija mora ustrezati pogojem neovirane dostopnosti s tovornimi vozili in možnosti ustavljanja teh vozil,
– podana mora biti možnost priključka na električno omrežje (zaradi nočne razsvetljave in/ali nadzora z videokamero),
– zaželena je voda za pranje in odvodnja nastalih odpadnih vod.
Organske odpadke iz gospodinjstev in kmetijskih gospodarstev je treba v čim večji meri kompostirati oziroma odlagati v
ločene posode za biološko razgradljive odpadke, če ta možnost
obstaja.
5. Drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih
prostorskih ureditev oziroma posegov v prostor
Posebno zahtevni posegi v prostor in
pomembnejši posegi v prostor na občutljivejših območjih
30. člen
Če so posegi v prostor tako zahtevni ali če se pripravljajo
tako pomembni posegi v prostor na občutljivih območjih, da je
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potrebno sodelovanje in odločanje širše družbene skupnosti, se
ti posegi ne morejo izvajati le na osnovi PUP, temveč se morajo
merila in pogoji za nameravane posege v prostor obdelati z
izvedbenim prostorskim načrtom.
Izvedbeni prostorski načrt se mora izdelati:
– za kompleksno graditev pri gradnji, širitvi ali prenovi
naselij;
– za večjo preobrazbo prostora;
– za posege, ki pomenijo večjo ekološko obremenitev
okolja;
– če naravne ali ustvarjene razmere oziroma vrednote v
prostoru terjajo, da se za posege na obravnavanem območju
pripravijo izčrpnejše in zahtevnejše strokovne podlage;
– če se na obravnavanem območju intenzivneje prepletajo
različni interesi glede dejavnosti in namenske rabe prostora.
Posebni sanitarni pogoji
31. člen
Gradnje določenih vrst objektov in naprav ter izvajanje
posegov v prostor, ki utegnejo v večji meri škodljivo vplivati na
zdravje ljudi, se dopušča le, če se s projektno dokumentacijo
pripravijo ukrepi, ki bodo škodljive vplive na okolje zmanjšali do
s predpisi dopuščenih stopenj.
V skladu z določili veljavnega predpisa o higieni živil,
mora biti dostop do živilskega obrata in funkcionalnega zemljišča objekta obdelan in urejen tako, da je preprečeno zastajanje
padavinske vode na površini in omogočeno higiensko vzdrževanje; živilski obrati morajo imeti na razpolago zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode; okolica živilskih obratov
mora biti protiprašno urejena.
Obstoječe objekte in naprave, katerih emisije so škodljive za okolje bolj, kot je s predpisi dopuščeno, morajo lastniki
sanirati.
Gnojne in gnojnične jame se dopušča graditi le v nepropustni izvedbi in brez odtoka v teren. Obdelava gnojevke v
lagunah se ne dopušča.
Objekti za rejo živali morajo imeti urejena gnojišča ter tla
hlevov v vodotesni obliki, brez nekontroliranih odtokov v tla.
Gnojišča naj bodo po možnosti pokrita, izcedne vode iz gnojišč
pa se morajo zbirati v vodotesnih gnojničnih jamah.
Pri hlevih na gnojevko je treba vgraditi naprave za učinkovito aeriranje (prezračevanje) gnojevke ter izdelati program
za učinkovito aeriranje gnojevke tako, da se v zadostni meri
zagotovi oksidacija komponent v gnojevki, ki povzroča smrad.
Za zmanjševanje emisij neprijetnih vonjav v okolje je
treba hleve za gojenje živali opremiti z ustrezno projektiranim
prisilnim prezračevanjem, ki učinkovito preprečuje neprijetne
vonjave v okolju.
Podzemni rezervoarji za tekoča goriva, starejši od 15 let,
se morajo glede na oljetesnost sanirati najkasneje v roku enega
leta po preteku te starosti.
Posebni pogoji za varstvo pred hrupom
31.a člen
Gradnje določenih vrst objektov in naprav ter izvajanje
posegov v prostor, ki utegnejo v večji meri škodljivo vplivati na
zdravje ljudi, se dopušča le, če se s projektno dokumentacijo
pripravijo ukrepi, ki bodo škodljive vplive na okolje zmanjšali do
s predpisi dopuščenih stopenj.
Stanovanjska in proizvodna oziroma obrtna območja ob avtocesti, glavnih ter regionalnih cestah in železnici je treba zaščititi pred prekomernim hrupom. Ocene in meritve hrupa je treba
upoštevati pri izdelavi projektnih dokumentacij v smislu odmikov
oziroma protihrupne zaščite in drugih protihrupnih ukrepov.
Objekti obrtnih in proizvodnih dejavnosti morajo biti locirani tako, da se emisije ne širijo neposredno v smeri stanovanjskih območij.
Za vire hrupa je treba pred začetkom gradnje pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje za hrup, če to zahteva zakonodaja
na področju varstva okolja.
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V času gradnje je treba z ustreznimi omilitvenimi ukrepi,
kot so izbira gradbenih strojev z nižjo zvočno močjo, prilagoditvijo dolžine časa obratovanja posameznega gradbenega
stroja in postavitvijo gradbiščne ograje, preprečiti preseganje
zakonsko dovoljenih mejnih ravni hrupa za posamezna obdobja
dneva.
Kolikor upravljalci hrupnih infrastrukturnih objektov dovolijo gradnjo tudi v varovalnih pasovih, morajo biti objekti
izvedeni tako, da je zdravje ljudi v teh objektih varovano pred
čezmernim hrupom.
Druge določbe, povzete iz elaborata: Okoljsko poročilo
31.b člen
Veljavni predpis, ki govori o vrstah posegov v okolje, za
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa obseg
posamezne dejavnosti (prag posega). Poseg nad navedenim
pragom se dopušča ob predhodni izvedbi presoje vplivov na
okolje.
V Občini Zavrč je treba za naslednje vrste posegov, če
presežejo v veljavnem predpisu navedeni prag, izvesti presojo
vplivov na okolje:
– kmetijske operacije – melioracije kmetijskih zemljišč,
– gradnja objektov za urejanje vodnega režima, z namenom zagotavljanja obrambe pred poplavami in erozijo, varstva
vodnih količin in zalog, varstva kakovosti voda in zadrževanje
naravnih vodotokov,
– obnova in vzdrževanje ribnikov in ribogojnic,
– ureditev obor za živino in divjad,
– premagovanje višinskih razlik z brežinami, izjemoma z
opornimi zidovi.
Vsa kmetijska gospodarstva z več kot petimi glavami
velike živine (GVŽ) morajo imeti izdelan gnojilni načrt.
Na kmetiji lahko redijo le toliko živali (GVŽ), kolikor imajo
na razpolago površin za uporabo živinskega gnojila, ki nastaja
pri reji, da dovoljeni letni vnosi dušika v tla ne bodo preseženi.
Za izpuščanje emisij snovi v atmosfero je treba pred začetkom gradnje pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (OVD), če
to zahteva zakonodaja.
Emisije hladiv v okolje iz hladilnih naprav je treba zmanjševati z gradnjo tesnih naprav in nadzorovanim vzdrževanjem
hladilnih naprav, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi ali fluorirane
toplogredne pline, zaradi preprečevanja izpuščanja ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov.
Emisije prahu na gradbišču je treba preprečevati v času
rušenja in gradnje z vlaženjem sipkih gradbenih materialov in
transportnih poti v suhem in vetrovnem vremenu.
S planom se dovoljujejo posamezni posegi znotraj gozdnega prostora. V primeru, da se kakršenkoli poseg planira na
gozdnem prostoru ali v vplivnem pasu gozdnega prostora, je
potrebno soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, ki določi za
take posege omilitvene ukrepe.
Načrtovani novi posegi, katerih zemljišča segajo v priobalni pas vodotokov, je treba načrtovati tako, da bodo sami objekti
zgrajeni izven priobalnega pasu.
Omilitveni ukrepi na varovanem območju oziroma
na območju Natura 2000
31.c člen
Za preprečitev, zmanjšanje in čim popolnejšo odpravo
posledic vplivov izvajanja plana oziroma posega na Natura
območja je treba pri izvedbi plana oziroma posega upoštevati
naslednje omilitvene ukrepe:
– v okviru vzdrževalnih del daljnovoda na območju SPA
Drava je potrebno izločiti negativni vpliv na sršenarja:
• v primeru, da gre za tip stebra z navzdol obrnjenimi izolatorji, potem mora biti razdalja med mestom, kjer lahko ptica
sedi (konzolo) in električnimi vodniki vsaj 60 cm, razdalja med
električnimi vodniki pa vsaj 140 cm,
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• v primeru da gre za tip stebra s podpornimi (pokončnimi)
izolatorji, je treba električne vodnike pokriti z izolacijskim pokrivalom v dolžini vsaj 130 cm. Razdalja med električnimi vodniki
mora biti tudi tukaj vsaj 140 cm;
– izvedbe posegov v območju so možne izključno znotraj
predvidene gradbene parcele. Parcele naj se pred začetkom
del razmeji z ustrezno ograjo, ki bo preprečevala dostop izven
gradbene parcele ter s tem nepotrebno uničenje in poškodovanje potencialnega življenjskega prostora zavarovane rastlinske
vrste ter prednostnega habitata;
– v okolici gradbenih parcel v območju pSCI Haloze-vinorodne, ki se nahajajo na potencialnih rastiščih vrste, je treba
ohranjati obstoječ kvalifikacijski habitatni tip (HT 6210*): ekstenzivna raba – ohranjanje travinja. Košnja mora biti izvedena
po polnem cvetenju trav.
Posebni protipožarni pogoji
32. člen
Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev je treba
upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana s povečano
možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih
snovi in tehnoloških postopkov, z vplivi obstoječih ali novih
industrijskih objektov, ter z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji. Zato morajo biti zagotovljeni
potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev
objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
Za specifično požarno bolj obremenjene objekte se morajo glede odmikov in načina gradnje upoštevati posebni tehnični
predpisi.
Rezervoarje za kurilno olje se dopušča praviloma vgrajevati le v stanovanjske objekte potrošnika goriva ali v posebej
za to zgrajene objekte.
Rezervoar za utekočinjeni naftni plin, s priključkom na
objekt, se mora postaviti v skladu s predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline ter v skladu s pogoji
dobavitelja.
Strelovodna naprava: če je tako določeno s posebnimi predpisi, mora biti celoten objekt zaščiten proti atmosferski elektriki. Po
objektu morajo biti nameščeni lovilni vodi ter skupno ozemljilo; na
njega naj bodo povezane vse kovinske mase na objektu.
Posebni geološki pogoji
33. člen
Za novogradnje na gričevnatih območjih ali nasutih zemljiščih se morajo pridobiti predhodni geotehnični pogoji.
Na območjih nestabilnih – plazovitih tal je nedopustno
poseganje v teren brez predhodnega mnenja pooblaščenega
geologa, ki izda mnenje o ustreznosti posega in opredeli dopusten način posega v nestabilna tla.
Pri vseh posegih graditve ali druge dejavnosti, kjer se
predvideva tresenje terena (pilotiranje, utrjevanje nasutij za
infrastrukturne objekte in naprave ter podobno), je treba predhodno izdelati študijo vplivov na obstoječe grajeno okolje in
načrtovati izvedbo teh del tako, da posledice tresenja ne bodo
vplivale na konstrukcijske elemente gradnje v vplivnem območju ter na stabilnost in trdnost temeljnih tal pod njimi.
Glede na stopnjo potresne ogroženosti morajo biti objekti
ustrezno protipotresno projektirani in grajeni.
Pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
34. člen
Gradnje in prostorske ureditve morajo biti izvedene tako,
da zagotavljajo pogoje za varen umik in premoženja ter zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila v
primeru nesreč.
Pri gradnjah in drugih posegih v prostor v poplavnih območjih in v območju poplavnega vala pri morebitnih porušitvah
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nasipov ali drugih elementov hidrocentral mora upravni organ za
urejanje prostora investitorja opozoriti na možne nevarnosti.
Strešina na območju stavbe, ki meji na javno površino,
mora biti opremljena s snegobrani.
Za preprečevanje razlitja poplavnih voda, plazenja tal ter
ogrožanja naravnih danosti in objektov pred naravnimi in drugimi nesrečami so dopustne gradnje nasipov ter ostali posegi
in ureditve ter gradnja objektov za izboljšanje razmer.
V poplavnih, hudourniških, erozijskih, plazovitih območjih
se ne načrtuje nove poselitve, gradnje infrastrukture oziroma
dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem
povzročijo naravne nesreče.
Na že ogroženih območjih zaradi poplav, hudournikov, zemeljskih in snežnih plazov, erozije in podorov (ugrezov) žarišča
naravnih procesov, je treba območja ustrezno sanirati, razvoj
pa omejevati sorazmerno glede na izrazitost in pogostnost
naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali
njegove materialne dobrine.
Spreminjanje obsega poplavnih območij ali odtočnih režimov je možno le izjemoma, vendar le ob ustrezni nadomestitvi
teh površin.
Za posege, ki jih plan dopušča oziroma načrtuje na poplavnih in erozijskih območjih, je treba za vsak poseg posebej
pridobiti posebne preveritve s strani pristojnih služb, s katerimi
se določijo omilitveni ukrepi za zmanjšanje tveganja za pojav
naravnih in drugih nesreč.
Območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo naravni dinamiki.
Obramba v prostorskem aktu
35. člen
Pri kompleksnem urejanju naselij, industrijskih con in drugih območij, v katerih se pogosto zadržuje večje število ljudi, pri
gradnji in urejanju okolja večstanovanjskih, javnih, proizvodnih
in drugih objektov, v katerih se pogosto zadržuje večje število
ljudi, ter pri urejanju drugih objektov in naprav ter pri posegih v
prostor, pomembnih za obrambo in zaščito, se morajo upoštevati pogoji upravnega organa, pristojnega za obrambo.
Omejitve v zvezi z varnostjo zračne plovbe
36. člen
Območje Občine Zavrč spada med območje, v katerem
se ovire za zračni promet štejejo:
– med ovire v coni letališča štejejo objekti, inštalacije,
naprave, drevje in zvišanje okoliškega terena, kakor tudi poglobitev terena za ceste, kanale in podobno;
– zunaj cone letališča štejejo za ovire:
• v krogu s polmerom 10 kilometrov od referenčne točke
letališča – objekti, inštalacije in naprave, ki so višje kot 100
metrov ali višje kot 30 metrov, pa se nahajajo na terenu, ki je
več kot 100 metrov višji od referenčne točke letališča;
• objekti, inštalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga s polmerom 10 kilometrov od referenčne točke letališča,
in ki so višji od 30 metrov in ki stojijo na naravnih ali umetnih
vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več
kot 100 metrov;
• vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100
metrov od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 metrov;
• za ovire pod zračnimi potmi štejejo objekti in naprave
zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25
metrov, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih
cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki
utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa,
je treba predhodno pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za
promet, Direktorata za civilno letalstvo, k lokaciji oziroma k
izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
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Deponija plodne zemlje
37. člen
Plodno zemljo, ki se odstranjuje zaradi gradenj oziroma
drugih posegov v prostor, se mora deponirati pod pogoji posebnega občinskega predpisa.
Omogočanje dostopnosti funkcionalno oviranim osebam
38. člen
Pri gradnji in prenovi javnih objektov se morajo urediti
dostopi za invalidske vozičke.
Pri gradnji in prenovi pločnikov se morajo urediti sestopi
s pločnikov pri prehodih prek cest in na parkirišča tako, da je
omogočena normalna uporaba osebam z invalidskimi vozički.
Isti pogoj velja tudi za gradnje in prenove prehodov za
pešce na višje nivoje.
Merila za določanje pomožnih objektov
39. člen
Pomožni objekti se določajo s posebnim predpisom in se
dopuščajo graditi le pod pogoji tega predpisa in tega odloka.
Pomožni objekti po tem odloku so enostavni objekti po
Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov, pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04, 100/05).
Pomožni objekti so vse stavbe in objekti na gradbeni
parceli, ki ustrezajo merilom enostavnega objekta.
Urejanje površin za ljubiteljsko obdelavo – vrtičkarstvo
39.a člen
Urejanje površin za ljubiteljsko obdelavo ni dovoljeno na:
– kmetijskih površinah, ki so trajno namenjene kmetijski
proizvodnji (območje najboljših kmetijskih zemljišč),
– površinah, ki so zavarovane zaradi varstva narave in varstva kulturne dediščine oziroma namenjene parkovni ureditvi.
Površine za vrtičkarstvo je možno urejati:
– na kmetijskih zemljiščih nižjih kategorij;
– na zemljiščih, ki so v zaraščanju;
– začasno na zemljiščih, predvidenih za gradnjo oziroma
druge posege v prostor.
Velikost posameznih parcel ne sme presegati 200 m2.
Za shranjevanje orodja je dovoljena gradnja lop, pri čemer
tlorisna velikost ne sme presegati 4 m2; z lociranjem in oblikovanjem le-teh pa mora soglašati Služba mestnega arhitekta.
Območje je dovoljeno opremiti z vodovodnim omrežjem. Postavljanje ograj med posameznimi parcelami ni dovoljeno, možna
je zasaditev žive meje do višine 0,60 m.
Merila za določanje gradbenih parcel
40. člen
Gradbena parcela je stavbno zemljišče, na katerem stoji
oziroma je predviden objekt ali naprava, in stavbno zemljišče,
potrebno za njegovo redno rabo – funkcionalno zemljišče.
Funkcionalno zemljišče predstavljajo dvorišča, dostopi in
dovozi k objektu ali napravi, parkirišča, zemljišče, ki je nujno
potrebno za dostop pri vzdrževanju in popravljanju objekta ali
naprave, in podobno.
Gradbene parcele za predvidene objekte ali naprave se
določajo na osnovi:
– velikosti in oblike objekta ali naprave;
– namena, predvidenih dostopov in dovozov do objekta
ali naprave;
– oblikovanosti terena in lege ter gabaritov sosednjih
objektov;
– velikosti in oblike zemljiških parcel, na katerih naj bi se
zgradil objekt ali naprava.
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Nova gradbena parcela mora biti velika:
– za stanovanjske hiše najmanj 500 m2,
– za atrijske in vrstne hiše najmanj 250 m2,
– za vinske kleti in počitniške hišice najmanj 150 m2,
– za pomožne objekte najmanj dvojna tlorisna površina
objektov.
Delitev in združevanje parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel so dopustni, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje
več takih gradbenih parcel, ki so primerne za gradnjo in imajo
zagotovljen dovoz in dostop.
Rušitev objektov
41. člen
Za rušitev vseh objektov, razen tistih, ki jih je možno
odstraniti na podlagi izdane oziroma pridobljene lokacijske
informacije, si je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
Gradbene odpadke, ki bodo v času rušenja nastajali,
je treba na izvoru zbirati po vrstah odpadkov ter jih predajati
predvsem pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem zaradi njihove ponovne uporabe, če to ne bo mogoče, pa pooblaščenim
odstranjevalcem gradbenih odpadkov.
Pred rušenjem je treba iz objektov odstraniti vse nevarne
snovi in odpadke in jih na gradbišču do odvoza hraniti tako, da
ne bodo ogrožena tla oziroma podzemna voda. Nevarne snovi
in odpadke je treba skladiščiti in uporabljati na takšen način,
da ne bodo vir onesnaževanja za tla, podzemne vode, kanalizacijo ali površinske vode, kar se zagotavlja s skladiščenjem v
ustrezno izvedenih skladiščih za nevarne snovi.
Služba mestnega arhitekta
42. člen
Za strokovno pomoč upravnim organom pri presoji urbanistične oziroma arhitekturne problematike ter za svetovanje
investitorjem ustanovljena Služba mestnega arhitekta podaja
svoje mnenje:
– ob primerih, navedenih v prejšnjih členih,
– v primerih drobne urbanistične oziroma arhitekturne
problematike na območju PUP, kot so primernost barve fasade,
barve in oblike oken, kritine, drobne urbane opreme, zunanje
ureditve itd.,
– pri ugotavljanju skladnosti gradbeno tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z zahtevanimi
lokacijskimi pogoji ter
– v drugih primerih, ko je potrebna strokovna presoja
(razen v primerih, kadar je objekt že izveden; takrat Služba
mestnega arhitekta ne more podati z 19. členom tega odloka
predpisanega mnenja k idejni rešitvi).
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Sanirati se mora vire:
– žarišč naravnih procesov,
– prekomernega hrupa,
– škodljivih zračnih emisij,
– škodljivih emisij v podtalnico in vodne površine,
– prevelikih smradnih emisij ter
– emisij v zemljo:
določene vrste proizvodnje,
večje kotlovnice,
prometnejše ceste,
disko klube,
rekreacijske objekte,
večje hleve,
odlagališča odpadkov,
kanalizacije brez čistilnih naprav,
neustrezne greznice in gnojišča
in podobno.
44. člen
Praviloma se morajo izdelati načrti za celovito urejanje
večjih in pomembnejših naselij.

Stran

14944 /

Št.

108 / 27. 11. 2007

Ti načrti se sprejmejo kot posebne strokovne podlage
PUP za urejanje teh naselij.
Vizuelno se morajo sanirati:
– proizvodni objekti in objekti za intenzivno živinsko proizvodnjo oziroma območja takih objektov (z zelenjem ali prenovo),
– opuščena nahajališča mineralnih surovin,
kot vizuelno najbolj degradacijski elementi v območjih PUP.
45. člen
Z dnem uveljavitve sprememb PUP prenehajo veljati že
realizirani izvedbeni prostorski akti.
46. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor.«.
47. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-114/04
Zavrč, dne 9. novembra 2007
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

ŽALEC
5393.

Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega
kandidata z liste

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2), (Uradni list RS, št. 94/07),
30. člena Zakona o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo) (ZLV-UPB3), (Uradni list RS, št. 94/07) ter sklepa občinskega
sveta z dne 15. oktobra 2007 je Občinska volilna komisija

u g o t o v i l a,
da je mandat člana Občinskega sveta Občine Žalec prešel na naslednjega kandidata z liste 1 Nestrankarska lista za
razvoj Občine Žalec, v volilni enoti 1, ki obsega Krajevno skupnost Vrbje in Mestno skupnost Žalec, to je:
Ervin Čas, roj. 14. 11. 1951, Žalec Savinjska cesta 73,
mesar, samostojni podjetnik.
Kandidat je dne 26. oktobra 2007 podal pisno izjavo, da
sprejema mandat člana občinskega sveta Občine Žalec.
Št. 006-08/0001/2005
Žalec, dne 15. novembra 2007
Predsednik
Občinske volilne komisije
Slavko Košenina l.r.

ŠENTJUR
5394.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 118/06 in 127/06),
40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
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izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5) ter 8. člena
Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02,
84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 10. redni seji
dne 7. novembra 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva (Uradni list RS, št.
4/05) se v drugem odstavku 2. člena izbriše poštna številka.
2. člen
Četrti odstavek 6. člena se dopolni in se glasi:
»Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za uradne zaznamke in za potrjevanje šolskih izkaznic.«
3. člen
V 11. členu se besedilo v celoti spremeni tako, da se novo
besedilo glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– P/85.200 osnovnošolsko izobraževanje,
– P/85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– P/85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje in usposabljanje,
– N/82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
pisarniške dejavnosti,
– C/18.120 drugo tiskanje,
– H/49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin,
– G/47.890 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom,
– R/90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/84.120 urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
drugih socialnih storitev razen obvezne socialne varnosti,
– R/93.110 obratovanje športnih objektov,
– R/93.190 druge športne dejavnosti,
– R/93.120 dejavnost športnih klubov,
– R/91.011 dejavnost knjižnic,
– I/56.290 druga oskrba z jedmi.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.«
4. člen
Drugi in tretji odstavek 16. člena se spremenita in se
glasita:
»Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja,
trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed članov delovnega kolektiva.
Predsednik sveta zavoda je praviloma predstavnik ustanovitelja.«
5. člen
V tretjem odstavku 20. člena se v tretjem stavku črta
besedilo: » ... izmed učiteljev in izmed kandidatov upravnih,
administrativnih in tehničnih delavcev.«
6. člen
V tretjem odstavku 24. člena se črta devetnajsta alinea.
Dosedanja dvajseta in enaindvajseta alinea postaneta
devetnajsta in dvajseta alinea.
7. člen
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 25. člena se nadomesti z novim besedilom, tako da se glasi:
»Ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa po
postopku, določenem z zakonom. Ravnatelja imenuje svet

Uradni list Republike Slovenije
zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti
mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in mnenje
sveta staršev.
Če učiteljski zbor in svet staršev ne dajo mnenja v
20 dneh od dneva, ko so zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri
odloči brez tega mnenja. Župan v skladu s poslovnikom, po
pridobitvi zaprosila za mnenje s strani zavoda, skliče občinski
svet.«

sita:

8. člen
V 26. členu se dodata tretji in četrti odstavek in se gla-
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Hruševec - Šentjur

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 118/06 in 127/06),
40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5) ter 8. člena
Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02,
84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 10. redni seji
dne 7. novembra 2007 sprejel

»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti
postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«

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

9. člen
V drugem odstavku 28. člena se v peti alinei črta besedilo
»in pomočnika ravnatelja«, za peto alineo se doda nova, šesta
alinea, ki se glasi:
»– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,«
Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in
osma alinea.

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Hruševec - Šentjur (Uradni list RS, št.
4/05) se v naslovu odloka in v vseh členih, kjer je to navedeno,
črta alinea med besedama Hruševec in Šentjur in se glasi:
»Osnovna šola Hruševec Šentjur.«

10. člen
V tretjem odstavku 32. člena se za tretjo alineo doda
nova, četrta alinea, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,«
Dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo
peta, šesta, sedma in osma alinea.

3. člen
Četrti odstavek 6. člena se dopolni in se glasi:
»Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za uradne zaznamke in za potrjevanje šolskih izkaznic.«

11. člen
V 33. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so
psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in
defektologi.«
12. člen
V 36. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Delovnega razmerja ne more skleniti oseba, ki:
– je bila pravnomočna 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.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Dosedanji mandati organov zavoda prenehajo veljati v
skladu z določili o njihovem imenovanju.
14. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, razen 11. člena odloka, ki se prične
uporabljati 1. 1. 2008.
Št. 004-15/2004 (242)
Šentjur, dne 7. novembra 2007
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

2. člen
V drugem odstavku 2. člena se izbriše poštna številka.

4. člen
V zadnjem odstavku 10. člena se zadnji stavek dopolni
in se glasi:
»V matični enoti se vpisuje otroke v matično šolo in podružnično osnovno šolo Kalobje ter v dnevno varstvo in druge
oblike oskrbe otrok za celoten zavod, po šolskih okoliših, v
katerih otrok stalno oziroma začasno prebiva.«
5. člen
V 11. členu se besedilo v celoti spremeni tako, da se novo
besedilo glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– P/85.200 osnovnošolsko izobraževanje,
– P/85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– N/82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
pisarniške dejavnosti,
– C/18.120 drugo tiskanje,
– H/49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– R/90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– R/93.110 obratovanje športnih objektov,
– R/93.190 druge športne dejavnosti,
– R/93.120 dejavnost športnih klubov,
– R/93.130 obratovanje fitnes objektov,
– R/91.011 dejavnost knjižnic,
– I/56.290 druga oskrba z jedmi.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.«
6. člen
Drugi in tretji odstavek 16. člena se spremenita in se
glasita:
»Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja,
trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed članov delovnega kolektiva.
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Predsednik sveta zavoda je praviloma predstavnik ustanovitelja.«
7. člen
V tretjem odstavku 20. člena se v tretjem stavku črta
besedilo »...izmed kandidatov pedagoških, upravnih in administrativnih in tehničnih delavcev.«
V zadnjem odstavku istega člena se v drugem stavku črta
besedilo »...izmed pedagoških, upravno-administrativnih ter
tehničnih delavcev.«
8. člen
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 25. člena se nadomesti z novim besedilom, tako da se glasi:
»Ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa po
postopku, določenem z zakonom. Ravnatelja imenuje svet
zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti
mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in mnenje
sveta staršev.
Če učiteljski zbor in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh
od dneva, ko so zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez
tega mnenja. Župan v skladu s poslovnikom, po pridobitvi zaprosila za mnenje s strani zavoda, skliče občinski svet.«
9. člen
V 26. členu se dodata tretji in četrti odstavek in se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti
postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
10. člen
V 30. členu se v drugem odstavku za peto alineo doda
nova, šesta alinea, ki se glasi:
»– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,«
Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in
osma alinea.
11. člen
V 34. členu se v tretjem odstavku za tretjo alineo doda
nova, četrta alinea, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,«
Dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo
peta, šesta, sedma in osma alinea.
12. člen
V 35. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami. Delo
svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi,
pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi.«
13. člen
V 38. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Delovnega razmerja ne more skleniti oseba, ki:
– je bila pravnomočna 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.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Dosedanji mandati organov zavoda prenehajo veljati v
skladu z določili o njihovem imenovanju.

Uradni list Republike Slovenije
15. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, razen 11. člena odloka, ki se prične
uporabljati 1. 1. 2008.
Št. 004-11/2003 (242)
Šentjur, dne 7. novembra 2007
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

5396.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Slivnica pri Celju

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 118/06 in 127/06),
40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5) ter 8. člena
Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02,
84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 10. redni seji
dne 7. novembra 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Slivnica pri Celju
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Slivnica pri Celju (Uradni list RS, št. 4/05)
se v drugem odstavku 2. člena izbriše poštna številka.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se spremeni vložna številka
in se glasi:
»1/03529/00.«
3. člen
Četrti odstavek 6. člena se dopolni in se glasi:
»Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za uradne zaznamke in za potrjevanje šolskih izkaznic.«
4. člen
V zadnjem odstavku 10. člena se dopolni zadnji stavek
in se glasi:
»V matični enoti se vpisuje otroke v matično šolo in podružnični Osnovni šoli Loka pri Žusmu in Prevorje ter v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod po šolskih
okoliših, v katerih otrok stalno oziroma začasno prebiva.«
5. člen
V 11. členu se besedilo v celoti spremeni tako, da se novo
besedilo glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– P/85.200 osnovnošolsko izobraževanje,
– P/85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– P/85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje in usposabljanje,
– N/82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
pisarniške dejavnosti,
– C/18.120 drugo tiskanje,
– H/49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin,

Uradni list Republike Slovenije
– G/47.890 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom,
– R/90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/84.120 urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
– R/93.110 obratovanje športnih objektov,
– R/93.190 druge športne dejavnosti,
– R/93.120 dejavnost športnih klubov,
– R/91.011 dejavnost knjižnic,
– I/56.290 druga oskrba z jedmi,
– I/55.201 počitniški domovi in letovišče,
– I/55.300 dejavnost avtokampov, taborov.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.«
6. člen
Drugi in tretji odstavek 16. člena se spremenita in se
glasita:
»Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja,
trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed članov delovnega kolektiva.
Predsednik sveta zavoda je praviloma predstavnik ustanovitelja.«
V četrtem odstavku istega člena se v tretjem stavku črta
besedilo: »po teritorialnem načelu šolskih podokolišev.« in celotni četrti stavek.
7. člen
V tretjem odstavku 20. člena se v tretjem stavku črta
besedilo: »izmed kandidatov posamezne podružnične šole in
izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev.«
V zadnjem odstavku istega člena se črta celotno besedilo
v oklepaju.
8. člen
V prvem odstavku 21. člena se v vseh stavkih črtajo vsa
besedila v oklepajih.
9. člen
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 25. člena se nadomesti z novim besedilom, tako da se glasi:
»Ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa po
postopku, določenem z zakonom. Ravnatelja imenuje svet
zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti
mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in mnenje
sveta staršev.
Če učiteljski zbor in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh
od dneva, ko so zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez
tega mnenja. Župan v skladu s poslovnikom, po pridobitvi zaprosila za mnenje s strani zavoda, skliče občinski svet.«

sita:

10. člen
V 26. členu se dodata tretji in četrti odstavek in se gla-

»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti
postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
11. člen
V drugem odstavku 30. člena se za peto alineo doda
nova, šesta alinea, ki se glasi:
»– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,«
Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in
osma alinea.
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12. člen
V tretjem odstavku 34. člena se za tretjo alineo doda
nova, četrta alinea, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,«
Dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo
peta, šesta, sedma in osma alinea.
13. člen
V 35. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so
psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in
defektologi.«
14. člen
V 38. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Delovnega razmerja ne more skleniti oseba, ki:
– je bila pravnomočna 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.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Dosedanji mandati organov zavoda prenehajo veljati v
skladu z določili o njihovem imenovanju.
16. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, razen 11. člena odloka, ki se prične
uporabljati 1. 1. 2008.
Št. 004-9/2004 (242)
Šentjur, dne 7. novembra 2007
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

5397.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 118/06 in 127/06),
40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5) ter 8. člena
Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02,
84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 10. redni seji
dne 7. novembra 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur (Uradni list
RS, št. 4/05) se v drugem odstavku 2. člena izbriše poštna
številka.
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2. člen
Četrti odstavek 6. člena se dopolni in se glasi:
»Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za uradne zaznamke in za potrjevanje šolskih izkaznic.«
3. člen
V zadnjem odstavku 10. člena se dopolni zadnji stavek
in se glasi:
»V matični enoti se vpisuje otroke v matično šolo in
podružnično Osnovno šolo Blagovna ter v dnevno varstvo
in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod, po šolskih
okoliših, v katerih otrok stalno oziroma začasno prebiva.«
4. člen
V 11. členu se besedilo v celoti spremeni tako, da se
novo besedilo glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– C/18.120 drugo tiskanje,
– G/46.190 nespecializirano posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov,
– H/49.391 medkrajevni in drug cestni potniški prevoz,
– I/56.290 druga oskrba z jedmi,
– J/62.090 druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
– J/63.110 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
– N/81.210 splošno čiščenje stavb,
– N/82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– P/85.200 osnovnošolsko izobraževanje,
– P/85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– R/90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– R/91.011 dejavnost knjižnic,
– R/93.110 obratovanje športnih objektov,
– R/93.120 dejavnost športnih klubov,
– R/93.130 obratovanje fitnes objektov,
– R/93.190 druge športne dejavnosti,
– S/94.200 dejavnost sindikatov.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«
5. člen
Drugi in tretji odstavek 16. člena se spremenita in se
glasita:
»Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed članov
delovnega kolektiva.
Predsednik sveta zavoda je praviloma predstavnik
ustanovitelja.«
6. člen
V 20. členu se v vseh stavkih črtajo vsa besedila v
oklepajih.
7. člen
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 25. člena se nadomesti z novim besedilom, tako da se glasi:
»Ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa po
postopku, določenem z zakonom. Ravnatelja imenuje svet
zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in
mnenje sveta staršev.
Če učiteljski zbor in svet staršev ne dajo mnenja v
20 dneh od dneva, ko so zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri
odloči brez tega mnenja. Župan v skladu s poslovnikom,
po pridobitvi zaprosila za mnenje s strani zavoda, skliče
občinski svet.«

Uradni list Republike Slovenije

sita:

8. člen
V 26. členu se dodata tretji in četrti odstavek in se gla-

»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti
postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
9. člen
V drugem odstavku 30. člena se za peto alineo doda
nova, šesta alinea, ki se glasi:
»– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,«
Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in
osma alinea.
10. člen
V tretjem odstavku 34. člena se za tretjo alineo doda
nova, četrta alinea, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,«
Dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo
peta, šesta, sedma in osma alinea.
11. člen
V 35. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami. Delo
svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi,
pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi.«
12. člen
V 38. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Delovnega razmerja ne more skleniti oseba, ki:
– je bila pravnomočna 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.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Dosedanji mandati organov zavoda prenehajo veljati v
skladu z določili o njihovem imenovanju.
14. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, razen 11. člena odloka, ki se prične
uporabljati 1. 1. 2008.
Št. 004-11/2004 (242)
Šentjur, dne 7. novembra 2007
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

5398.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 118/06 in 127/06),
40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5) ter 8. člena
Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02,

Uradni list Republike Slovenije
84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 10. redni seji
dne 7. novembra 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici (Uradni list
RS, št. 4/05) se v drugem odstavku 2. člena izbriše poštna
številka.
2. člen
Četrti odstavek 6. člena se dopolni in se glasi:
»Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za uradne zaznamke in za potrjevanje šolskih izkaznic.«
3. člen
V 11. členu se besedilo v celoti spremeni tako, da se
novo besedilo glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– P/85.200 osnovnošolsko izobraževanje,
– P/85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– I/56.290 druga oskrba z jedmi,
– O/84.120 urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
– H/49.391 drug kopenski potniški promet,
– H/49.410 cestni tovorni promet,
– N/81.210 splošno čiščenje stavb,
– R/93.190 druge športne dejavnosti,
– R/93.110 obratovanje športnih objektov,
– L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnim,
– N/82.300 organiziranje razstav, sejmov srečanj,
– G/47.990 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic,
– G/47.890 trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
z drugim blagom,
– R/90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– R/91.011 dejavnost knjižnic,
– N/82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«
4. člen
Drugi in tretji odstavek 16. člena se spremenita in se
glasita:
»Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed članov
delovnega kolektiva.
Predsednik sveta zavoda je praviloma predstavnik
ustanovitelja.«
5. člen
V tretjem odstavku 20. člena se v tretjem stavku črta
besedilo: »števila kandidatov, ki se volijo izmed strokovnih,
administrativnih in tehničnih delavcev« in se nadomesti z
besedilom »koliko kandidatov se voli.«
6. člen
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 25. člena se nadomesti z novim besedilom, tako da se glasi:
»Ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa po
postopku, določenem z zakonom. Ravnatelja imenuje svet
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zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in
mnenje sveta staršev.
Če učiteljski zbor in svet staršev ne dajo mnenja v
20 dneh od dneva, ko so zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri
odloči brez tega mnenja. Župan v skladu s poslovnikom,
po pridobitvi zaprosila za mnenje s strani zavoda, skliče
občinski svet.«
7. člen
V 26. členu se dodata tretji in četrti odstavek in se
glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti
ravnatelja največ dvakrat.«
8. člen
V drugem odstavku 28. člena se v peti alinei črta besedilo »in pomočnika ravnatelja«, za peto alineo se doda nova,
šesta alinea, ki se glasi:
»– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev
in mnenje o predlogih ravnatelja,«
Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in
osma alinea.
9. člen
V tretjem odstavku 32. člena se za tretjo alineo doda
nova, četrta alinea, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,«
Dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo peta, šesta, sedma in osma alinea.
10. člen
V 33. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so
psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in
defektologi.«
11. člen
V 36. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Delovnega razmerja ne more skleniti oseba, ki:
– je bila pravnomočna 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.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Dosedanji mandati organov zavoda prenehajo veljati v
skladu z določili o njihovem imenovanju.
13. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 11. člena odloka, ki
se prične uporabljati 1. 1. 2008.
Št. 004-3/2004 (242)
Šentjur, dne 7. novembra 2007
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dramlje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 118/06 in 127/06),
40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5) ter 8. člena
Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02,
84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 10. redni seji
dne 7. novembra 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Dramlje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dramlje (Uradni list RS, št. 4/05) se
v drugem odstavku 2. člena pri hišni številki doda črka a ter
izbriše poštna številka.
2. člen
Četrti odstavek 6. člena se dopolni in se glasi:
»Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za uradne zaznamke in za potrjevanje šolskih izkaznic.«
3. člen
V 11. členu se besedilo v celoti spremeni tako, da se novo
besedilo glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– P/85.200 osnovnošolsko izobraževanje,
– P/85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– P/85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– C/18.120 drugo tiskanje,
– G/47.890 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom,
– H/49.391 medkrajevni in drugi cestni potniški promet,
– I/56.290 druga oskrba z jedmi,
– L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin,
– N/81.210 splošno čiščenje stavb,
– N/82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
– O/84.120 urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
– R/90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– R/91.011 dejavnost knjižnic,
– R/93.110 obratovanje športnih objektov,
– R/93.120 dejavnost športnih klubov.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.«
4. člen
Drugi in tretji odstavek 16. člena se spremenita in se
glasita:
»Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja,
trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed članov delovnega kolektiva.
Predsednik sveta zavoda je praviloma predstavnik ustanovitelja.«

paju.

5. člen
V tretjem odstavku 18. člena se črta besedilo v okle-

Uradni list Republike Slovenije

nea.

6. člen
V tretjem odstavku 24. člena se črta devetnajsta ali-

Dosedanja dvajseta in enaindvajseta alinea postaneta
devetnajsta in dvajseta alinea.
7. člen
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 25. člena se nadomesti z novim besedilom, tako da se glasi:
»Ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa po
postopku, določenem z zakonom. Ravnatelja imenuje svet
zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti
mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in mnenje sveta staršev.
Če učiteljski zbor in svet staršev ne dajo mnenja v
20 dneh od dneva, ko so zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri
odloči brez tega mnenja. Župan v skladu s poslovnikom, po
pridobitvi zaprosila za mnenje s strani zavoda, skliče občinski
svet.«

sita:

8. člen
V 26. členu se dodata tretji in četrti odstavek in se gla-

»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti
postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
9. člen
V drugem odstavku 28. člena se v peti alinei črta besedilo »in pomočnika ravnatelja«, za peto alineo se doda nova,
šesta alinea, ki se glasi:
»– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,«
Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in
osma alinea.
10. člen
V tretjem odstavku 32. člena se za tretjo alineo doda
nova, četrta alinea, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,«
Dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo
peta, šesta, sedma in osma alinea.
11. člen
V 33. členu se doda nov, tretji odstavek in se glasi:
»Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so
psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in
defektologi.«
12. člen
V 36. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Delovnega razmerja ne more skleniti oseba, ki:
– je bila pravnomočna 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.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Dosedanji mandati organov zavoda prenehajo veljati v
skladu z določili o njihovem imenovanju.

Uradni list Republike Slovenije
14. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, razen 11. člena odloka, ki se prične
uporabljati 1. 1. 2008.
Št. 004-14/2004 (242)
Šentjur, dne 7. novembra 2007
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

5400.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola
Skladateljev Ipavcev Šentjur
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4. člen
V tretjem odstavku 24. člena se v trinajsti alinei črta besedilo: »imenuje in razrešuje svojega pomočnika.«
5. člen
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 25. člena se nadomesti z novim besedilom, tako da se glasi:
»Ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa po
postopku, določenem z zakonom. Ravnatelja imenuje svet
zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti
mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in mnenje
sveta staršev.
Če učiteljski zbor in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh
od dneva, ko so zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez
tega mnenja. Župan v skladu s poslovnikom, po pridobitvi zaprosila za mnenje s strani zavoda, skliče občinski svet.«

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 118/06 in 127/06),
40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5) ter 8. člena
Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02,
84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 10. redni seji
dne 7. novembra 2007 sprejel

6. člen
V 26. členu se dodata tretji in četrti odstavek in se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti
postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Skladateljev Ipavcev Šentjur

7. člen
V drugem odstavku 28. člena se za peto alineo doda
nova, šesta alinea, ki se glasi:
»– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,«
Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in
osma alinea.

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Skladateljev Ipavcev Šentjur (Uradni
list RS, št. 4/05) se v drugem odstavku 2. člena izpiše beseda
ulica in se tako glasi: »Sedež zavoda: Ulica Dušana Kvedra
29, Šentjur.«
2. člen
V 11. členu se besedilo v celoti spremeni, tako da se novo
besedilo glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin,
– N/82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– O/85.100 predšolska vzgoja,
– O/85.200 osnovnošolsko izobraževanje,
– O/85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– O/85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– O/85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– R/90.010 umetniško uprizarjanje,
– R/90.020 spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
– R/90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– R/91.011 dejavnost knjižnic.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.«
3. člen
Drugi in tretji odstavek 16. člena se spremenita in se
glasita:
»Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja,
trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed članov delovnega kolektiva.
Predsednik sveta zavoda je praviloma predstavnik ustanovitelja.«

8. člen
V tretjem odstavku 32. člena se za tretjo alineo doda
nova, četrta alinea, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,«
Dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo
peta, šesta, sedma in osma alinea.
9. člen
V drugem odstavku 33. člena se črta drugi stavek.
10. člen
V 35. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Delovnega razmerja ne more skleniti oseba, ki:
– je bila pravnomočna 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.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Dosedanji mandati organov zavoda prenehajo veljati v
skladu z določili o njihovem imenovanju.
12. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, razen 11. člena odloka, ki se prične
uporabljati 1. 1. 2008.
Št. 004-12/2004 (242)
Šentjur, dne 7. novembra 2007
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

Stran

14952 /
5401.

Št.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Šentjur

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 118/06 in 127/06),
40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5) ter 8. člena
Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02,
84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 10. redni seji
dne 7. novembra 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Šentjur
1. člen
V celotnem besedilu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Šentjur (Uradni list RS, št.
40/97, 57/98) se besedna zveza »Občina Šentjur pri Celju«
v vseh sklonih nadomesti z »Občina Šentjur« v ustreznem
sklonu.

tjur.«

2. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Zavod posluje pod imenom: Vrtec Šentjur, Občina Šen-

3. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerem je v sredini grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano: Vrtec Šentjur, Ulica Dušana
Kvedra 25, Šentjur.«
4. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni, tako da se glasi:
»V odnosih z banko in upravo za javna plačila podpisujejo
zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri upravi za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.«
5. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izobraževanju, vzgoji in varstvu predšolskih otrok na področju celotne
Občine Šentjur.«
6. člen
Spremeni se 11. člen, tako da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– P/85.100 predšolska vzgoja,
– P/85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– I/56.290 druga oskrba z jedmi,
– H/49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– H/49.410 cestni tovorni promet,
– N/81.210 splošno čiščenje stavb,
– N/82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
– R/90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– S/96.010 dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.«
7. člen
Drugi odstavek in tretji odstavek 16. člena se spremenita,
tako da se glasita:
»Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja,
trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.

Uradni list Republike Slovenije
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed članov delovnega kolektiva.
Predsednik sveta zavoda je praviloma predstavnik ustanovitelja.«
V istem členu se spremeni prvi stavek četrtega odstavka,
ki se na novo glasi:
»Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
občanov vzgojno-varstvenega okoliša.«
8. člen
V 17. členu se za sedmo alinejo doda nova osma alineja,
ki se glasi:
»– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor,
šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih ali svet
staršev,«
9. člen
V tretjem odstavku 20 člena se tretji stavek spremeni,
tako da se glasi:
»Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli.«
V četrtem odstavku istega člena se drugi stavek spremeni, tako da se glasi:
»Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za
več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.«
10. člen
V prvem odstavku 21. člena se spremeni tretji stavek,
tako da se glasi:
»Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je
izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.«
11. člen
V tretjem odstavku 24. člena se v enajsti alineji zbriše
besedilo »odloča o vzgojnih ukrepih,«.
V istem členu se za enajsto alinejo doda nova dvanajsta
alineja, ki se glasi:
»– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov.«
12. člen
Spremeni se 25. člen, tako da se glasi:
»Za ravnatelja javnega vrtca je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv
mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena je
za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po
začetku mandata.
Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa po
postopku, določenem z zakonom. Ravnatelja imenuje svet
zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti
mnenje vzgojiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in
mnenje sveta staršev.
Če učiteljski zbor in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh
od dneva, ko so zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez
tega mnenja. Župan v skladu s poslovnikom, po pridobitvi zaprosila za mnenje s strani zavoda, skliče občinski svet.«
13. člen
V 26. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se
glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj
začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«

Uradni list Republike Slovenije

glasi:

Št.

14. člen
V 28. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se

»Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za delo vzgojitelja.«
15. člen
V 30. členu se v drugem odstavku za peto alinejo doda
nova šesta alineja, ki se glasi:
»– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,«
16. člen
V 32. členu se v tretjem odstavku za tretjo alinejo doda
nova četrta alineja, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,«
17. člen
V 33. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so
psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in
defektologi.«
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Stran

14953

18. člen
V 36. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Delovnega razmerja ne more skleniti oseba, ki:
– je bila pravnomočna 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.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Dosedanji mandati organov zavoda prenehajo veljati v
skladu z določili o njihovem imenovanju.
20. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, razen 11. člena odloka, ki se prične
uporabljati 1. 1. 2008.
Št. 007-15/2007 (241)
Šentjur, dne 7. novembra 2007
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

POPRAVKI
5402.

Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih
cest v Mestni občini Novo mesto

Popravek
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini
Novo mesto, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70-3873/07
z dne 3. 8. 2007 se besedilo pod zap. št. 6 v tabeli 3. člena
pravilno glasi:
»
Zap. št.

Številka
odseka

Začetek
ceste

6

295003

291071

Potek ceste

Konec
ceste

Dolžina ceste v občini
[m]

Namen
uporabe

KNEŽIJA

425610

488

V

Dolžina ceste v občini
[m]

Namen
uporabe

1680

V

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini
[m]
2615
«

Podatki pod zap. št. 289 v tabeli 6. člena se pravilno glasijo:
»
Zap. št.

Številka
odseka

Začetek
ceste

Potek ceste

Konec
ceste

289

796511

651

DOBRAVA

HŠ 35

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini
[m]
0
«

Podatki pod zap. št. 82 v tabeli 8. člena citiranega odloka pa se pravilno glasijo:
»
Zap. št.

Številka
odseka

Začetek
ceste

Potek ceste

Konec
ceste

Dolžina ceste v občini
[m]

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini
[m]

82

799126

799125

VORANČEVA ULICA

HŠ 11

69

V

0
«

Podatki pod zap. št. 2 v tabeli 6. člena se v celoti brišejo iz odloka.
Nova skupna dolžina cest v sosednji občini v tabeli 3. člena Lokalne ceste (LC) med naselji v Mestni občini Novo mesto in
ceste med naselji v Mestni občini Novo mesto in naselji v sosednjih občinah so: »je 23.899 m«.
Nova skupna dolžina v tabeli 6. člena Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so: »je 168.354 m«.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

Stran

14954 /

Št.
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PREKLICI

5403.

Preklic Pravilnika o dodeljevanju finančnih
pomoči za programe in investicije v
kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba

Preklic
Preklicujemo objavo Pravilnika o dodeljevanju finančnih
pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/07
z dne 9. novembra 2007.
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

VSEBINA
OBČINE

PREDSEDNIK REPUBLIKE
5351.

Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za
tri prosta mesta sodnikov ustavnega sodišča
14833

BOHINJ
5367.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo dvosistemskega daljnovoda RTP Železniki–RTP Bohinj 14878

5368.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
14880

5369.

Navodilo o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Mestni občini Kranj
14880

5370.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta – predstavniku romske skupnosti
14881

5371.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol
pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri
Litiji«
14881

5372.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja MS 1/2-1 Zelena jama
14883

5373.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole dr. Antona Debeljaka
Loški Potok
14888

5374.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe
upravljanja in vzdrževanja objektov za šport in rekreacijo na območju Mestne občine Murska Sobota
14894
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja mestne tržnice in
izvajanje sejemskih prireditev na območju Mestne
občine Murska Sobota
14897
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe vzdrževanja parkov, nasadov, zelenic ter
vseh drugih zelenih površin na območju Mestne
občine Murska Sobota
14900

MINISTRSTVA
5352.
5353.
5354.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
usposabljanju pripravnikov za opravo strokovnega
izpita za imenovanje v naziv
14833
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in
kmetijskih pridelkih
14834
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v oktobru 2007
14834

Sklep o zavrnitvi pobud

14834

LITIJA

BANKA SLOVENIJE
5356.
5357.

Sklep o recikliranju eurobankovcev
14836
Navodilo o poročanju podatkov o recikliranju eurobankovcev
14839

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
5358.
5359.
5360.
5361.
5362.
5363.
5364.
5365.

Sklep o znesku državne pokojnine
Sklep o najnižji pokojninski osnovi
Sklep o najvišji pokojninski osnovi
Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2007
Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske
pokojnine
Sklep o spremembah in dopolnitvah liste zdravil na
podlagi Sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na
liste
Poročilo o gibanju plač za september 2007

14845
14845
14845
14845
14846
14847
14847
14875

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5366.

KRANJ

KRŠKO

USTAVNO SODIŠČE
5355.

ČRNA NA KOROŠKEM

Spremembe in dopolnitve Statuta Socialne zbornice Slovenije
14875

LJUBLJANA

LOŠKI POTOK

MURSKA SOBOTA

5375.

5376.

Uradni list Republike Slovenije
5377.

5378.

5379.

Št.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe urejanja odprtih in pokritih javnih parkirišč
ter urejanja parkiranja na območju Mestne občine
Murska Sobota
14904
Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan
obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni
občini Murska Sobota
14908
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem
zavodu »Vrtec« Murska Sobota za leto 2008
14909

5381.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
14910
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
14914

5383.

Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
za območje ZGO v Občini Ravne na Koroškem
14916
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Poslovna cona Ravne – III. faza
14917

5390.

Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planov Občine Turnišče
14926

TURNIŠČE

VOJNIK
5391.

Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega
prostorskega načrta, sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9
14926

5392.

Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega
prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za
območje Občine Zavrč
14927

5393.

Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega
kandidata z liste
14944

5402.

Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v Mestni občini Novo mesto
14953

5403.

Preklic Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči
za programe in investicije v kmetijstvu v Občini
Šempeter - Vrtojba
14954

ZAVRČ

ŽALEC

POPRAVKI

SODRAŽICA
5384.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Sodražica za leto 2007
14918

PREKLICI

ŠEMPETER - VRTOJBA
5385.

Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka prostorskih ureditvenih pogojev za posege
v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba,
spremembe in dopolnitve
14921

ŠENTJUR
5386.
5387.
5394.
5395.
5396.
5397.
5398.
5399.
5400.
5401.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za
leto 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Hruševec - Šentjur
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Slivnica pri Celju
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dramlje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Skladateljev Ipavcev Šentjur
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Šentjur

VSEBINA
133.

14944
14945
14946
14947

134.
135.

14948
14950

136.

14952

137.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko
predmestje I - 1. faza
14924

Zakon o ratifikaciji Večstranskega sporazuma
med Evropsko skupnostjo in njenimi državami
članicami, Republiko Albanijo, Republiko Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Črno goro,
Republiko Hrvaško, Republiko Islandijo, Nekdanjo
jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino
Norveško, Romunijo, Republiko Srbijo in Začasno
upravo Misije združenih narodov na Kosovu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora
(MVSESZP)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o
čezmejnem policijskem sodelovanju (BITČPS)
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o dvostranskem sodelovanju na področju tehnoloških in
industrijskih raziskav in razvoja v zasebnem sektorju

1217
1268

1279

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

14951

ŠKOFJA LOKA
5388.

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/07

14922
14923

14955

Razpis ponovnih volitev župana Občine Škofja
Loka na voliščih št. 1. Krajevna skupnost Godešič,
št. 7. Gasilski dom Gosteče in št. 17. Osnovna šola
Lenart
14925

RAVNE NA KOROŠKEM
5382.

Stran

5389.

POSTOJNA
5380.

108 / 27. 11. 2007 /

Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma
o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Italijanske republike
Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma
med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Zveze sovjetskih socialističnih
republik o sodelovanju in medsebojni pomoči v
carinskih zadevah

1284

1284

Stran

14956 /

Št.

108 / 27. 11. 2007

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 108/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
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Javni razpisi
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Objave sodišč
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Sodni register
Sklepi o izbrisu po 33. členu Zakona o finančnem poslovanju
podjetij
Celje
Koper
Ljubljana
Izbrisi po 35. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij
Celje
Ljubljana
Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Ustanovitve
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Spremembe
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
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Novo mesto
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Slovenj Gradec
Izbrisi
Ljubljana
Murska Sobota
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Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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